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Sammanfattning 

År 1904 inköpte den då 28-åriga Lillie Landgren ett högt beläget fäbodställe i byn Tibble, 

Leksand. På platsen, som kom att kallas Torshäll, anlade hon en omfattande trädgårds-

anläggning för odling av fruktträd, bärbuskar, grönsaker och blommor. Två år senare startade 

hon en trädgårdsskola för kvinnor på platsen. Skolan drevs därefter under många år i 

samarbete med Kopparbergs läns landsting. Torshäll har sedan Lillie Landgren sålde 

anläggningen vid mitten av 1940-talet varit i privat ägo. Anläggningen är tidstypisk med 

rätlinjiga gångsystem, murar och terrasseringar, varav en del sådana inslag framträder tydligt 

medan andra bara kan anas. Kvar från trädgårdsskolans tid finns idag också ett 30-tal fruktträd 

samt en hel del bärbuskar och kulturväxter. Vad gäller anläggningens placering i terrängen, 

omfattning och verksamhetshistoria är trädgården vid Torshäll unik. 

Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett historiskt förankrat förslag till åtgärder för 

trädgården vid Torshäll. Förslaget tar utgångspunkt i aktuell forskning kring restaurering av 

äldre trädgårdar, den kvarvarande trädgårdsmiljön samt i bevarat material från Torshäll: 

fotografier, läroböcker skrivna av Lillie Landgren och hennes medhjälpare Märta Philip, 

odlingsdagböcker mm. Förslaget har utformats med hänsyn till en tänkt framtida användning 

av trädgården i publikt syfte. Det går i korthet ut på att återskapa området närmast huset så 

tidstroget som möjligt, medan ytorna i trädgårdens utkanter får fortsätta ha en vildare 

karaktär. 
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1. Inledning 

En trädgård med historia 

År 1904 inköpte den då 28-åriga Lillie Landgren ett högt beläget fäbodställe i byn Tibble, 

Leksand. Enligt Bernt Hage som i målande ordalag tecknat hennes levnadsöde ska hon genast 

ha satt igång med att fälla träd, bryta sten och anlägga odlingsytor. Två år senare startade hon 

Torshälls trädgårdsskola för kvinnor på platsen.
1
 Skolan drevs under många år i samarbete 

med Kopparbergs läns hushållningssällskap.
2
 

 

Av den storslagna anläggning som Lillie Landgren, hennes medhjälpare Märta Philip och de 

många trädgårdseleverna skapade finns i dag inte mycket kvar, även om husen är desamma 

och platsen genom alla år vårdats som trädgård. Ett 30-tal gamla fruktträd, bärbuskar och en 

rad kulturväxter som rabarber, pion, flox, såpnejlika, gullris och blå bolltistel hör till det som 

överlevt sedan trädgårdsskolans tid.
3
 Halvt överväxta kantmurar vittnar om den strikta 

struktur och det system av gångar som då präglade trädgården. Högt över fruktträden svävar 

fortfarande den fredsduva av trä och plåt som Lillie Landgren lät montera överst på 

flaggstången i stället för flaggstångsknopp. Torshäll är alltjämt en mycket speciell och vacker 

plats. 

 

Efter Lillie Landgrens flytt från Torshäll 1946 inköptes gården av en familj utan större 

intresse av och förutsättningar för att hålla trädgården i stånd. År 1967 såldes Torshäll vidare 

till familjen Hjohlman. Målsättningen blev nu att hålla den stora trädgården öppen, men också 

att förnya delar av den genom nyplantering av träd, buskar och perenner. 

 

Genom landskapsarkitekt Inger Berglund, som driver projektet Trädgårdar i Dalarna vid 

Dalarnas forskningsråd fick jag våren 2011 kontakt med Maria Hjohlman, uppväxt på 

Torshäll. Inger Berglunds arbete syftar till att skapa ett nätverk mellan besöksträdgårdar i 

regionen samt till att hjälpa och stötta dessa verksamheter. Maria Hjohlman hade kontaktat 

henne för att få råd om hur hon skulle kunna gå tillväga för att återskapa hela eller delar av 

Lillie Landgrens trädgård för att där starta någon typ av verksamhet med café, odling och 

försäljning av blommor och grönsaker i liten skala. 

 

Efter samtal med Maria bestämde jag mig för att låta hennes önskan om att restaurera 

trädgården få bilda utgångspunkt för mitt examensarbete vid trädgårdsmästarprogrammet. 

Valet av ämne motiveras framför allt av att det, efter vad jag kan bedöma, kan finnas ett 

allmänintresse av att återskapa hela eller delar av denna trädgård med dess fina läge och 

intressanta historia. Mot bakgrund av min tidigare yrkesverksamhet som etnolog såg jag här 

                                                           
1
 Hage 1937. 

2
 Svärd 1999. 

3
 Se vidare kap 2, avsnittet Växtmaterial. 
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också en spännande möjlighet att kombinera tidigare kunskaper inom kulturhistoria med 

nyvunna dito inom trädgård. Eftersom det inte finns några ritningar bevarade över trädgården 

måste en återuppbyggnad söka stöd i andra typer av källor och litteratur. Där är 

etnologisk/historisk kompetens till stor nytta. Förhoppningsvis kan examensarbetet också 

bidra något till en vidare diskussion om restaurering och användning av yngre historiska 

trädgårdar. Vårt gröna arv förtjänar att i än större utsträckning tas om hand, vårdas och 

utvecklas. Alldeles särskilt gäller det, enligt min uppfattning, de trädgårdar som formats av 

och haft betydelse för ”vanliga” människor. 

 

Lillie Landgren och Torshäll 

Historien om Lillie Landgren och Torshäll börjar en vårdag år 1904. Efter flera års bortavaro 

hade hon återvänt till det Leksand där hon växt upp. Författaren Bernt Hage skriver:  

 

Just när hon kom hem igen, hölls det auktion i Tibble. Lillie Landgren såg 

folkhopen, stannade och frågade vad det var som gick. Hon fick till svar att det 

bara var ett ensamt gammalt fäbodställe högt uppe i berget. Hon bad auktionisten 

vänta några minuter medan hon sprang upp och såg på varan, och under de 

minuter hon stod däruppe, stakade hon plötsligt upp en plan för hela sitt liv. Hon 

såg under sig en av de grannaste syner, en svensk fäbod kan visa upp. Hon såg en 

förfallen stuga under offerhällen. Granskogen stod svart inpå fönstren och 

framför låg en ruta förvildad mark. Här skulle det gå att bryta och odla, här 

skulle det finnas tungt arbete att böja sin rygg under, här skulle man kunna slita 

och glömma allt annat… För en stund var det som om slöjan till framtiden hade 

fladdrat åt sidan. Hon såg in i en lustgård där träden blommade. Om hon bara 

stod ut en tio, tjugu år, skulle det kunna bli en lustgård här uppe, fäboden skulle 

kunna bli ett hem och alltsammans skulle bli en livsuppgift. Hon gick ned igen till 

det väntande auktionsfolket och bjöd sitt pris. Klubban föll.
4
  

 

Hages berättelse om hur Lillie Landgren blev ägare till Torshäll har alla de ingredienser som 

kännetecknar en fängslande historia: En situation då saker och ting ställs på sin spets, en 

huvudperson som bryter mot det förväntade, en upplösning där huvudpersonen går segrande 

ur situationen.
5
 Många var de utifrån kommande skribenter som imponerades av Lillie 

Landgrens förmåga och handlingskraft.
6
 

 

Lillie Landgren föddes 1876 som en av fyra systrar i en provinsialläkarfamilj i Leksand. 

Enligt Hage var alla fyra systrarna fulla av upptåg som barn. Det faktum att de inte betedde 

                                                           
4
 Hage 1946, s 66. 

5
 För ett vetenskapligt resonemang kring hur berättelser byggs upp, se Arvidsson 1998. 

6
 Se t ex osignerad artikel i Mora tidning, 23 juni 1914, osignerad artikel i tidskriften Trädgården nr 38 1911. 
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sig i enlighet med rådande förväntningar på flickor resulterade i att de allmänt kallades 

”doktorns pojkar”.
7
  Lillie Landgren tog studenten vilket var få ungdomar (och i synnerhet få 

unga kvinnor) förunnat vid denna tid. Det ägde rum år 1898 i Uppsala. Meningen var att hon 

sedan skulle fortsätta studera för att bli läkare som sin far. I stället valde hon trädgårdsbanan. 

Åren 1899-1900 studerade Lillie Landgren vid Swanley Horticultural College i England, som 

åtta år tidigare börjat ta emot kvinnliga studenter. Trädgårdsskolor för kvinnor uppstod under 

1800-talets slut också i Tyskland, Danmark, Norge, Finland och Sverige. Hemkommen från 

England fortsatte Lillie Landgren sina trädgårdsstudier, först vid Agdatorps trädgårdsskola 

och därefter på Adelsnäs.
8
 År 1903 gick hon som en av sex kvinnliga elever en trädgårdskurs 

på Nääs under trädgårdsmästare E Lundbergs ledning.
9
 Samma år fick hon ett stipendium av 

Fredrika Bremer-förbundet för att besöka skol- och koloniträdgårdar, en resa hon beskriver i 

en artikel i tidskriften Dagny.
10

 Året därpå, 1904, återvände hon som tidigare nämnts till 

Leksand.  28 år gammal blev hon ägare till det som under de följande åren skulle utvecklas till 

en imponerande trädgårdsanläggning och en trädgårdsskola med mycket gott rykte. 

 

 
 

Fig 1. Annons för trädgårdsskolan på Torshäll ur Lantbrukstidskrift för Dalarne, april 1913. Kurserna 
omfattade vid denna tid 3,5 veckor på våren och 1,5 vecka på hösten. Även manliga elever hälsades 
välkomna. I praktiken var det dock kvinnor som deltog i undervisningen på Torshäll. 

 

Enligt Hage ska Lillie Landgren under de tio första åren på Torshäll ha bott i en fäbodstuga 

med jordgolv. Han säger också att arbetsdagarna i allmänhet var 18 timmar långa. ”Hon 

sprängde sten, bröt stubbar och svängde flåhackan som den värsta karl.”
11

  Att arbetsdagarna 

                                                           
7
 Landgren 1931, Hage 1946, s 65 f. 

8
 Svärd 1999, s 102. 

9
 Svensk läraretidning 1903, s 428. 

10
 Landgren 1904. 

11
 Hage 1946, s 67.  
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var långa behöver ingen tvivla på, men fäbodstugan var nog ändå bara en högst tillfällig 

bostad. Boningshuset stod klart 1906.
12

 I ordningsställandet av trädgården gick så fort att 

Lillie Landgren samma år också kunde ta emot de första trädgårdseleverna. Eleverna kom 

sedan att bidra till den fortsatta uppbyggnaden. Hushållningssällskapet stödde 

trädgårdskurserna som utvecklades från att vara kurser om några veckor till sju månader (fig 

1).
13

 Kortare kurser (1-2 veckor) i grönsaksmatlagning och konservering hölls varje höst. 

Lillie Landgren var för övrigt själv vegetarian. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig 2. Elever på Torshäll som arbetar i ett land med jordgubbar och bönor. I bakgrunden syns 
Konserveringen. Foto ur Lillie Landgrens samling, Leksands lokalhistoriska arkiv.  

 

Trädgården fungerade också som handelsträdgård med försäljning av blommor och grönsaker. 

Varorna transporterades ned till centralorten Noret, till en början på en vagn dragen av en ko, 

senare med cykelkärra.
14

 I samlingsverket Svenska trädgårdar från 1940 listas 

handelsträdgårdar i hela Sverige. Beskrivningen av Torshäll ger en del information om hur 

verksamheten då var organiserad: 

  

                                                           
12

 Se vidare kap 2, avsnittet Byggnader. 

13
 Se t ex reklamblad uå, “Vid Torshäll, Leksand mottagas några kvinnliga trädgårdselever…”  

14
 Svärd 1999, s 105. 
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Torshälls trädgårdsskola anlades 1905 och omfattar 3 har.
15

 1 växthus, 20 

bänkfönster. På friland odlas köksväxter; 80 st fruktträd, jordgubbar, hallon, 

vinbär och krusbär, av plantskoleartiklar fruktträd, bärbuskar och perenna 

växter; dessutom odlas blommor. I rörelsen sysselsättas 2 biträden och 1 

säsongarbetare. Produkterna avyttras genom hemförsäljning och ha prisbelönats 

vid utställningar i Stockholm, Falun, Göteborg och Borlänge med ett flertal 

hederspris. 1:a, 2:a och 3:e pris i huvudsak för konservering.
16

 

 

Uppgifter finns om att Lillie Landgrens samlade trädgårdseleverna och ungdomar från trakten 

till musik- och läsaftnar i storstugan. Valborgsmässofirandet på Torshäll uppskattades av 

alla.
17

 Någon traditionell familj skaffade Lillie Landgren sig aldrig, däremot adopterade hon 

år 1919 en fyraårig flicka. Under en följd av år fanns en annan ung kvinna, Märta Philip, med 

i verksamheten. Landgren och Philip gav 1914 gemensamt ut planschverket Anläggningen av 

vår trädgård med ett antal typexempel för olika trädgårdar.
18

 Märta Philip har i övrigt inte satt 

några särskilt tydliga avtryck i det bevarade källmaterialet. Lillie Landgren skrev också en 

lärobok i trädgårdskunskap, Vår trädgård
19

, som kom ut i tre upplagor, varav den första 1910. 

Den var ursprungligen skriven för eleverna på Torshäll. Vid en jämförelse mellan de tre 

upplagorna kan man se att innehållet i den sista upplagan anpassats till en bredare läsekrets. 

De flesta råd som handlar om förhållandena i Dalarna har då ersatts av mera allmänna 

skrivningar.
20

 Lillie Landgren delar också med sig av sin kunskap i bland annat ett antal 

artiklar publicerade i  Lantbrukstidskrift för Dalarne.
 21

 

 

Verksamheten vid Torshäll finns beskriven i en rad artiklar skrivna av Lillie Landgren själv 

och andra, varav en del refererats ovan. Senare har några personer tagit sig an uppgiften att 

mera systematiskt analysera Lillie Landgrens person och verksamhet. Kerstin Svärd 

publicerade 1999 artikeln ” ’Banbryterskan’ på Tibbleberget”,  tillkommen inom ramen för en 

kvinnohistorisk forskningscirkel. Hon ställer där frågan vad det var som drev en ung 

välbeställd kvinna till detta ovanliga och slitsamma livsverk.
22

 Något senare skrev Kersti Liss 

en studentuppsats där hon undersöker Lillie Landgrens visioner, mål och förutsättningar.
23

  

                                                           
15

 Ska vara 3 tunnland = knappt 1,5 ha. 

16
 Lind & Thulin 1940. 

17
 Svärd 1999, s 109. 

18
 Landgren & Philip 1914.  

19
 Landgren 1910/1916, Landgren 1924 a. 

20
 Jag tackar pomolog Olle Ridelius som gjorde mig uppmärksam på detta. 

21
 Se t ex Landgren 1916, 1924 b samt 1925.  

22
 Svärd 1999. 

23
 Liss 2001. 
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Boel Tengnér, Leksand, arbetar för närvarande på en personhistorisk bok om Lillie Landgren. 

Ingen har dock tidigare tagit sig an själva trädgården och problematiken kring en eventuell 

restaurering.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Lillie Landgren i 50-årsåldern avbildad i tidskriften Idun 1926. 

 

Kunskap kring Lillie Landgrens person, trädgårdsideal och verksamhet ser jag som 

betydelsefull för att kunna skapa ett historiskt välgrundat förslag till åtgärder för trädgården. 

Lillie Landgren framstår – med all rätt – som en ovanlig kvinna. Hon stod för en enorm 

arbetsinsats och bröt mot många då rådande normer. Samtidigt vill jag understryka att hon 

också i mångt och mycket var ett barn av sin tid och sociala miljö. Hon var läkardotter med 

lång utbildning, något som gjorde henne till en del av det dåtida samhällets ekonomiska, 

sociala och kulturella elit. Att hon som 28-åring kunde köpa Torshäll och där bygga ett stort 

hus måste hänga samman med detta. Lillie Landgren verkade i en tid då intresset för 

trädgårdsodling var stort från samhällets sida. Redan under 1800-talet hade det blivit 

nationalekonomiskt viktigt att öka trädgårdsodlingen. En mängd samhällsinsatser, däribland 

bildandet av Hushållningssällskapen, bidrog till att trädgårdsodlingen ökade kraftigt från 

1850-talet och fram till andra världskriget. Handelsträdgårdar uppstod, framför allt kring 

storstäderna. Storskalig fruktodling startades i södra Sverige. Också på många herrgårdar 

började man bedriva kommersiell trädgårdsodling. Ett växande sortiment av plantskoleväxter 

spreds med järnvägen över landet. Trädgårdarna vid gårdar och torp fick ny form med en 

mångfald av köksväxter och blommor.
25

 Den kamp för att skapa ett demokratiskt samhälle, 

som bl a 1921 skulle ge alla kvinnor rösträtt, pågick för fullt. Utbildningsmöjligheterna för 

kvinnor blev fler, inte minst på trädgårdsområdet. Att Lillie Landgren inrättade en 

trädgårdsskola för kvinnor ska ses i ljuset av hela denna utveckling. 

                                                           
24

 I Leksand finns nätverket Leksands kulturväxter som arbetar med att dokumentera och bevara äldre 

växtmaterial och trädgårdshistoria. Agneta Magnusson, som leder arbetet, berättar att nätverket besökt 

Torshäll, men utan att då mera utförligt dokumentera växtligheten. Planer finns på ytterligare besök.  

25
 Ilminge 2002, s 14 f, Morell 2001, s 210 f. 
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Att på det här sättet placera person, ideal och verksamhet i en historisk kontext gör det möjligt 

att både lyfta fram den unika individen och att konkretisera större historiska skeenden. Det är 

bland annat denna kombination av unikt och allmängiltigt som enligt min uppfattning gör 

Lillie Landgren och trädgården vid Torshäll så intressant att arbeta vidare med. 

Att bevara, restaurera och förnya äldre trädgårdar 

Vilka principer bör gälla när en äldre trädgård som exempelvis Lillie Landgrens Torshäll ska 

tas om hand? Frågan vetter mot historisk-filosofiska resonemang om vad historia ”är” och hur 

historia används i samtiden. Den har också en praktisk sida genom att den handlar om vilka 

konkreta åtgärder som utifrån en mer eller mindre reflekterad historiesyn, platsens 

förutsättningar, tid, ekonomi med mera är önskvärda och möjliga att genomföra.
26

 Andersson 

skiljer på liknande sätt mellan kulturarv som arena för gestaltning och förhandling respektive 

som institutionell praktik.
27

 

 

Som arena för gestaltning och förhandling är kulturarvet öppet för många olika tolkningar och 

användningar. En viktig skiljelinje går enligt Andersson mellan att gestalta kulturarv som 

referent, alltså med anspråk på ”hur det en gång var”, och att använda sig av kulturarv som 

resurs, det vill säga som ett medel för samtida aktörer. När kulturarvet används som referent 

säger det sig efterlikna ett fenomen i det förflutna, även om det naturligtvis inte är det 

förflutna. Viktiga kriterier blir då vetenskaplighet och autenticitet, även om möjligheterna till 

tolkning givetvis kan vara vida.
28

 Eftersom det förflutna inte är att betrakta som ett tillstånd 

utan som en process finns också en historisk förändring att förhålla sig till. Detta kompliceras 

ytterligare av att trädgårdar i sig är levande miljöer. Ett hus kan återställas i ett relativt 

varaktigt historiskt skick medan en återskapad trädgård fortsätter att förändras.
29

 

 

När kulturarvet används som resurs antar det istället snarare formen av ”en vara som kan 

paketeras, förädlas, kommersialiseras och användas för att marknadsföra exempelvis platsen, 

bygden, kommunen, verksamheten.”
30

 Strategiska aktörer som kan vilja använda sig av 

kulturarvet är till exempel turism- och besöksnäringen, entreprenörer och marknadsförare. 

Också när kulturarv ses som en resurs måste historisk kunskap ligga till grund för 

användningen. Ett historiskt synsätt kommer dock inte sällan i konflikt med andra synsätt. För 

hur ska historien egentligen berättas? Det är ju inte säkert att den mest autentiska historien går 

att omvandla till den mest levande och engagerande berättelsen. Teo och Yeoh lyfter fram 

                                                           
26

 För en forskningsöversikt se Tandre 2008. 

27
 Andersson 2008, s 48 ff. 

28
 Andersson 2008, s 51. 

29
 Nilén 2008. 

30
 Andersson 2008, s 54. 
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denna grundläggande konflikt genom ett singaporianskt exempel, en anläggning skapad utan 

tillräcklig känsla för platsen och dess historia och kultur. Satsningen mötte stort motstånd hos 

lokalbefolkningen som inte kände igen sig i den historia som presenterades.
31

   

 

Det Andersson kallar den institutionella praktiken är liktydigt med myndigheters och 

organisationers hantering av kulturarvsfrågor. Denna arbetar med frågor om vad som ur 

samhällets perspektiv gör ett kulturarv värt att bevara och skapar kriterier och strategier för 

detta. Trenden har gått från att skydda enskilda objekt till att arbeta med hela miljöer. I 

Sverige är det sedan 1988 möjligt att byggnadsminnesförklara även trädgårdar och parker. 

Kulturminneslagen, som reglerar detta, säger att en park eller trädgård för att åtnjuta sådant 

skydd ska vara ”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde” eller vara en del av ett 

”synnerligen märkligt bebyggelseområde”.
32

 Sådana bedömningar görs utifrån en syn på 

kulturarv som historisk referent. Viktigast är att den ursprungliga trädgårdens struktur och 

rumsliga sammanhang finns kvar.
33

  

 

En byggnadsminnesförklaring förutsätter ett åtgärdsprogram baserat på en noggrann 

genomgång av de dokument som finns om den aktuella parken eller trädgården. Det ska också 

innehålla en beskrivning och värdering av de värden som finns i trädgården samt en 

målbeskrivning. Exempel på sådana värden kan vara kulturhistoriska värden, arkitektoniska 

värden, konstnärliga värden, rekreationsvärden, naturvärden samt ekonomiska värden. Hittills 

är det framför allt kungliga slottsparker som getts sådant skydd.
34

 Det finns mycket få fall där 

enbart en trädgård byggnadsminnesförklarats. Det vanliga är att trädgården ges denna status i 

egenskap av komplement till en skyddsvärd byggnad. Bland Sveriges över 2000 

byggnadsminnen finns bara tolv rena trädgårdar, tre privata och nio offentliga.
35

 Som Bjerler 

påpekar är det egentligen inget som säger att en slottsträdgård är mer intressant ur historisk 

synvinkel än exempelvis en folkpark eller en skolträdgård. Hon ser två anledningar till att i 

det här fallet slottsparker uppmärksammats betydligt mera: Dels erbjuder de i egenskap av 

tidiga trendsättare ofta tydliga exempel på stilar och epoker, dels gör den statliga 

finansieringen det lättare att skapa ekonomiska förutsättningar för restaurering och skötsel.
36

 

 

En av de tolv ovan nämnda byggnadsminnesförklarade trädgårdarna är trädgårdsarkitekten 

Ulla Molins privatträdgård i Höganäs, anlagd i slutet av 1970-talet. Ulla Molin kom att starkt 

                                                           
31

 Teo & Yeoh 1997. 

32
 KML kap 3, §4. 

33
 Nilén 2008. 

34
 Bjerler 2009, s 11 ff. 

35
 http://raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader/byggnadsminnen.html, http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista 

över_byggnadsminnesförklarade_trädgårdar_i_Sverige 

36
 Bjerler 2009, s 12.  

http://raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader/byggnadsminnen.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista
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prägla den modernistiska trädgårdsarkitekturen. Trädgården är välbevarad med höga 

arkitektoniska och konstnärliga värden och representativ för både Molins trädgårdskonst och 

den rådande tidsandan. Vid byggnadsminnesförklaringen hade också den personhistoriska 

kopplingen till Ulla Molin stor betydelse. ”Vidare kan man inte blunda för att 

genusperspektivet gör miljön extra intressant. Kulturmiljövården har här möjlighet att lyfta 

fram en modern yrkeskvinna och hennes gärning under 1900-talet”, skriver den 

byggnadsantikvarie som svarade för att ta fram underlaget för byggnadsminnesförklaringen.
37

 

 

Det är naturligtvis inte bara sådana trädgårdar som förklarats eller kan komma att förklaras 

som byggnadsminnen som är värda att bevara. Ilminge understryker att spår av historien finns 

i de allra flesta trädgårdar. Allra vanligast är att trädgårdar förändras långsamt genom att varje 

generation sätter sitt avtryck. De kulturhistoriska värdena kan tas om hand på olika sätt, till 

exempel genom att en särskild epok i trädgårdens historia lyfts fram eller genom att man 

väljer att ta fasta på en kombination av flera tidslager. Ofta sätter tid och ekonomi stopp för 

mer omfattande åtgärder. En bra utgångspunkt kan då vara att i första hand välja att återskapa 

eller förtydliga de större strukturer som bär upp trädgården.
38

  

 

Åtgärderna för att sätta en äldre trädgård eller park i stånd kan, beroende på viljeinriktning 

och ekonomi, ha olika slutmål. Bjerler listar med Riksantikvarieämbetets terminologi fyra 

huvudinriktningar för sådana åtgärder:  

▪ Underhåll – parken/trädgården sköts och föryngras kontinuerligt i syfte att bevara dess 

karaktär. 

▪ Restaurering – parken/trädgården återställs till ett tidigare dokumenterat utseende. 

▪ Rekonstruktion – parken/trädgården återskapas från att vara förändrad/försvunnen till ett 

tidigare dokumenterat utseende. 

▪ Ny- eller omgestaltning – parken/trädgårdens utseende förnyas och/eller förenklas.
39

 

 

Problematiken kring underhåll, restaurering, rekonstruktion och ny/omgestaltning aktualiseras 

så fort en historisk trädgård blir aktuell för någon form av åtgärd. Exempelvis finns inom 

Världsarvet Falun tre bergsmansgårdar vars trädgårdar väckts till liv under 1990- talet och 

början av 2000-talet. Det är Stabergs barockträdgård, trädgården vid Sveden (Linnés 

bröllopsstuga), samt trädgården vid Stora Hyttnäs. I fallet Staberg fanns de murar kvar som 

markerade ytterkanterna på en fruktträdgård. Det fanns också planritningar över frukt- och 

köksträdgård. Växtvalet har dock fått ske utifrån en allmän kunskap om vad som kan ha 

odlats på 1700-talet. Åtgärderna kan huvudsakligen placeras i gränslandet mellan restaurering 

och rekonstruktion. Trädgården vid Sveden förlades till en plats där man vet att det tidigare 

legat en nyttoträdgård. Den fick sin yttre ram genom att man återskapade ett standtun (en tät 

                                                           
37

 Nilén 2008. 

38
 Ilminge 2002, s 17 ff. 

39
 Bjerler 2009, s 14. Se även Riksantikvarieämbetet 1994, s. 8-9. En femte inriktning är konservering som dock 

innebär att parken/trädgården på sikt bryts ned. Därför utelämnas den här. 
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gärsgård som annars varit vanlig i Sydsverige), återgivet på en målning från 1800-talets 

början. En trädgård med nytto- och medicinalväxter har sedan anlagts innanför standtunet 

utifrån kunskap om odling och växtanvändning på Linnés tid. Här hamnar åtgärderna snarare i 

gränslandet mellan rekonstruktion och ny/omgestaltning. På Stora Hyttnäs har arbetet i 

huvudsak handlat om att restaurera och underhålla en befintlig prydnadsträdgård med ett stort 

antal arter och sorter, men även i ett sådant fall dyker det återkommande upp frågor om vad 

som med hänsyn till historia och ekonomi bör bevaras/återskapas eller inte och på vilket 

sätt.
40

 Det förefaller rimligt att även uppgiften att utarbeta ett förslag till åtgärder för Torshäll 

kommer att behöva röra sig mellan flera av dessa inriktningar.     

 

Av de fyra inriktningarna framstår underhåll och restaurering som de minst problematiska. 

Där finns i allmänhet någorlunda tydliga riktlinjer för arbetet. Rekonstruktion respektive ny- 

eller omgestaltning av en gammal trädgård är förknippade med fler överväganden. Eggen går 

så långt att hon hävdar att en fullständig rekonstruktion av en historisk trädgård inte är möjlig. 

Dels går det inte att få fram en komplett historisk dokumentation av tidigare stadier. Dels är 

det mycket som inte går att återskapa, exempelvis trädgårdens omgivningar. Material, redskap 

och tekniker är andra idag varför arbetet med att återskapa trädgården måste gå till på ett 

annat sätt. Därför är det bara möjligt att prata om grader av rekonstruktion. Kanske är en 

fullständig rekonstruktion inte ens önskvärd, menar Eggen. Det viktigast är själva processen. 

Den som rekonstruerar en trädgård bör inte bara förmedla resultatet till besökarna, utan göra 

dem delaktiga i hela den intressanta processen.
41

 

 

Landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson har lyft fram återskapandet av historiska 

trädgårdar som ett konstnärligt arbete. Vetenskaplighet måste kombineras med konstnärlighet 

för att en historisk trädgård ska kunna göras både trovärdig och levande, menar han. När 

tillräcklig kunskap saknas är det kanske inte möjligt att återskapa trädgårdens form. Då kan 

man istället välja bevara ”värdigheten, den konstnärliga kvaliteten och upplevelserikedomen” 

i syfte att ge besökaren en poetisk upplevelse av trädgården. Andersson kallar detta arbetssätt 

för fri förnyelse, ett begrepp som fått stor genomslagskraft både i Sverige och i Danmark.
42

 

Hösten 2011 tillbringade jag några praktikveckor på Stabergs barockträdgård utanför Falun. 

Denna trädgård utgör enligt min uppfattning ett tydligt exempel på betydelsen av att 

kombinera kunskap med en konstnärlig blick för att gestalta och levandegöra ett kulturarv. 

Estetiken är ett viktigt verktyg när det gäller att nå och beröra besökare. Också det är en insikt 

att ta med sig in i arbetet med Torshäll. 

 

                                                           
40

 Tandre 1998, Jeschke 2004 och 2007. Vid praktik på Staberg och studiebesök vid Sveden och Stora Hyttnäs 

under september 2011 förde jag samtal om denna problematik med trädgårdsmästare Bruno Pedoux, Staberg, 

och trädgårdskonsulent Annika Larsdotter, Stora Hyttnäs. 

41
 Eggen 2008, jfr Mårdh 2008. 

42
 Ahrland 2008, s 24, där författaren refererar till en artikel av Andersson i Kulturmiljövård 1990. 
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Syfte och problemställning 

Examensarbetet syftar till att utarbeta ett historiskt förankrat förslag till åtgärder för 

trädgården vid Torshäll. Förslaget ska ta sina utgångspunkter i den kvarvarande 

trädgårdsmiljön och i dokumentation av Lillie Landgrens intentioner och verksamhet på plats. 

Det ska också utformas med hänsyn till en tänkt framtida användning av trädgården i publikt 

syfte.  

 

Arbetet utgår från följande frågeställningar: 

▪ Hur ser trädgården ut idag? Vad i form av växtmaterial och andra element finns kvar från 

olika epoker i trädgårdens historia? 

▪ Vad berättar Lillie Landgrens skrifter samt bevarat arkivmaterial från trädgårdsskolan om 

hennes intentioner vad gäller trädgård i allmänhet? Vad säger de om den dåtida utformningen 

av trädgården på Torshäll? 

▪ Hur skulle en publik verksamhet på platsen kunna utformas i dag? Vilka krav ställer en 

sådan verksamhet på gestaltningen av trädgården? 

▪ Hur kan svaren på dessa frågor sammantagna omsättas i ett förslag till åtgärder? Vad i 

trädgården är önskvärt att återskapa? Vad av detta går att direkt återskapa och vad får 

gestaltas på grundval av en friare historiskt grundad tolkning? Finns det delar av trädgården 

som inte är önskvärda/möjliga att restaurera och hur ska dessa i så fall hanteras? 

 

Metod och material 

I studien kombineras flera olika metoder. En uppmätning och inventering av den befintliga 

trädgården inleddes under juli månad 2011. Detta arbete har koncentrerats till den övre plana 

delen av trädgården där huvuddelen av trädgårdsskolans verksamhet var förlagd. 

Uppmätningen omfattar byggnader, murar, spår av gångar och odlingsytor, perenn-

planteringar samt strategiskt placerade träd och buskar och har kompletterats genom 

fotografering.
43

 Målsättningen har varit att skapa underlag för ett antal illustrationsplaner, inte 

att göra en exakt uppmätning. Inventeringen av växtmaterialet har skett under sensommaren 

och senare kompletterats genom samtal med trädgårdens ägare Kerstin Hjohlman. Fokus har 

uteslutande legat på kulturväxter, det vill säga växter som odlas.
44

 Pomolog Olle Ridelius, 

Smedjebacken, har haft vänligheten att sortbestämma fruktträden. Inte heller vad gäller 

inventeringen av växter kan jag göra anspråk på att ha åstadkommit en komplett lista. 

  

                                                           
43

 När ingen fotograf/inget arkiv anges under en bild i examensarbetet är den tagen av författaren. 

44
 Även om gränserna mellan vilda växter och kulturväxter är flytande så känns en kulturväxt igen dels på att 

den med Nationalencyklopediens ord är en ”växt som människan lärt sig använda och som därför odlas”, dels 
genom att ”människan på något sätt har förändrat växtens utseende eller egenskaper för att passa våra 
behov.” Se vidare http://www.pom.info/kulturvaxt.htm Vid artbestämningen har POM 2005, Oskarsson 2008, 
Engström 2007, Andréasson & Wendelsbäck Bladh 2009 varit till nytta.   

http://www.pom.info/kulturvaxt.htm
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Ett antal artiklar om Torshäll, skrivna antingen av Lillie Landgren själv eller av andra, ger en 

uppfattning om hur trädgården såg ut och uppfattades under åren 1904-1946. Den lärobok 

Lillie Landgren skrev ger en uppfattning om hennes syn på trädgårdars utformning och 

skötsel i allmänhet men hon skriver också vid några tillfällen om Torshäll. Detsamma gäller 

det planschverk hon gav ut i samarbete med Märta Philip. I Leksands lokalhistoriska arkiv 

finns en hyllmeter material med anknytning till Lillie Landgren. Av särskilt intresse är 

Landgrens efterlämnade handskrivna dagböcker från åren 1908-1946 som innehåller 

anteckningar om utfört arbete och om vilka sorter av grönsaker och blommor som odlades. 

Eftersom detta material är både omfattande och relativt svårläst har jag fått koncentrera mig 

på en mindre del av det och har då valt att gå igenom de två första åren, 1908 och 1909. Detta 

eftersom de dels beskriver Torshäll ungefär vid den tid då det mest detaljerade översiktsfotot 

av trädgården togs (fig 20), dels innehåller jämförelsevis detaljerade anteckningar om arbetet 

och många sortangivelser. En fortsatt genomgång av dagböckerna skulle förmodligen göra det 

möjligt att datera olika åtgärder i trädgården, som uppförande av murar, växthus med mera.  

 

I ovan nämnda arkiv finns också en serie äldre foton från Torshäll, varav några tagna före 

1910 visar hela eller stora delar av anläggningen. Boel Tengnér, Leksand, har introducerat de 

fotografier som finns på Leksands kulturhus för mig, liksom även det övriga arkivmaterialet. 

Hon har också kommit med sakupplysningar. Pomolog Olle Ridelius, Vassbo trädskola/ 

Smedjebacken, har lånat mig några vykort från Torshäll. Han har också försett mig med 

kopior på många av de texter om och av Lille Landgren som refereras i detta arbete. Också 

hos familjen Hjohlman finns en del tryckt material med anknytning till trädgårdsskolan. 

 

Allt källmaterial – skriftliga dokument såväl som spår i den befintliga trädgården – har 

analyserats med utgångspunkt i examensarbetets frågeställningar, hela tiden med en käll-

kritisk ansats.
45

  Trädgårdens nuvarande utseende åskådliggörs i en illustrationsplan (fig 4). 

Med utgångspunkt i det historiska underlaget samt i en längre intervju med Maria Hjohlman 

om hennes intentioner vad gäller trädgårdens framtida användning har ett förslag till åtgärder 

arbetats fram. Åtgärdsförslaget hämtar inspiration i andra liknande arbeten
46

 liksom i 

diskussioner med främst trädgårdsmästare Bruno Pedoux och pomolog Olle Ridelius. 

Förslaget är i första hand inriktat på rumslighet och större strukturer, i andra hand på växtval. 

Det innefattar inga detaljritningar. Åtgärdsförslaget åskådliggörs dels i en karta över 

delområden (fig 25), dels i en illustrationsplan över området närmast boningshuset (fig 26). 

Det har tyvärr inte varit möjligt att göra en illustrationsplan över området under trädgårds-

skolans första tid.  Det huvudsakliga underlag som finns för en sådan är ett foto taget från 

Tibbleberget (fig 20), där området närmast huset tyvärr skyms dels av byggnaden, dels av en 

träddunge. 

                                                           
45

 För en genomgång av principerna för historisk källkritik, se Florén & Ågren 1998, kap 5. 

46
 Åtgärdsförslagets struktur bygger i hög grad på Tandre 1998 och Jescke 2007. Förslagen till åtgärder vilar 

delvis på Ilminge 2002, Hessayon 2004.  
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2. Spår av historien  

Dagens trädgård 

Torshäll omfattar omkring 1,5 ha – på Lillie Landgrens tid angavs arealen som ”något över 3 

tunnland” – och är beläget 297 m över havet.
47

 Den övre halvan av trädgården är relativt plan. 

Den inramas av ett skogsparti i norr och det brant stigande och skogsbeklädda Tibbleberget i 

öster. På denna platå ligger samtliga byggnader. Det var också där som större delen av Lillie 

Landgrens trädgårdsodlingar fanns. Två av byggnaderna ligger enligt tomtkartan i huvudsak 

på den allmänning som möter området i öster. Trädgårdens nedre halva är starkt sluttande. På 

denna del växer i dag en mängd lövträd, flertalet planterade av familjen Hjohlman. 

Höjdskillnaden mellan norra änden av platån och sluttningens sydspets är 27 m.
48

 

Sydvästläget och den skyddande bergsryggen ger platsen bästa tänkbara förutsättningar för 

odling. Leksand ligger i zon 5, men det gäller knappast för Torshäll där såväl bok som hassel 

trivs. Också jordmånen i trädgården är av allt att döma gynnsam. 

 

Namnet Torshäll har bara drygt 100 år på nacken.  På registerkortet i Ortnamnregistret, 

Institutet för språk och folkminnen, har meddelaren noterat: ”Namnet är ungt. Det var Lillie 

Landgren, som gav namnet, då hon började en trädgårdsskola här.”
49

 Hage skriver att namnet 

Torshäll anspelar på en gammal offerplats från förkristen tid som ska ha funnits i närheten.
50

 

Själv kommenterar Lillie Landgren saken med orden: ”Torillberg sade någon hade 

bergstoppen hetat. Det passade bra härlett av Tor. Styrkans gud behövdes, och stället fick heta 

Torshäll. Men han, Tor, fick ej vara ensam härskare. Snart reste sig en flaggstång, och på dess 

högsta spets vilade en duva, fredens, med utslagna vingar.” 
51 

 

Torshäll som en del av en by och ett landskap 

Torshäll ligger i Tibble som är en av Leksands äldsta och största byar med rötter ned i yngre 

järnålder. Byn är belägen ca 3 km öster om kommunens centralort Leksands-Noret.  Den 

ursprungliga byklungan ligger ned mot Österdalälven. På 1700-talet växte byn med en klunga 

gårdar åt sydost. Under 1900-talet har villabebyggelse tillkommit på bergssluttningen, framför 

allt norr om bykärnan.
52

 Bostadshuset på Torshäll är samtida med denna tidiga 

villabebyggelse. 

                                                           
47

 Uppgifter från reklamblad, uå, ”vid Torshäll, Leksand mottagas några kvinnliga trädgårdselever…” 

48
 Karta hos Kerstin Hjohlman som fått den från Leksands kommun. 

49
 http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s2wx001/c23208d1/p4/0006449a.pdf 

50
 Hage 1946. 

51
 Landgren 1926. Ett annat namn är Tolerberg, se vidare avsnittet Byggnader. 

52
 Leksands kommun, samhällsbyggnadskontoret, 2002, s 2 ff. 
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Riksantikvarieämbetet slog 1987 fast att byn Tibble är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Året därpå fattade Naturvårdsverket beslut om att odlingslandskapet kring byn är av 

riksintresse även för sina naturvärden. Bebyggelsemönstren med gårdsklungor och smala 

bygator, det hävdade odlingslandskapet med hägnader, brukningsvägar, bygator, åker- och 

ängsmark med odlingshinder och äldre ägogränser åtnjuter därmed ett visst skydd för 

framtiden.
53

 Torshäll ligger inom riksintresseområdet. Platsen är högt belägen med utsikt mot 

de blånande bergen i väster. Längre upp på Tibbleberget finns en fin utsiktspunkt med vy mot 

Österdalälven, Leksands-Noret och ett antal byar. Som Rosander påpekar är det svårt att 

föreställa sig hur landskapet i Leksand tedde sig vid sekelskiftet 1900. Fotografier från den 

tiden visar ett landskap med obruten sikt där varje centimeter brukades. All öppen mark, 

inklusive dikesrenarna, slogs eller betades. Sly och annan undervegetation lyste helt med sin 

frånvaro. Träd fanns bara på tomterna kring husen. Det fanns ingen stadsliknande bebyggelse, 

inga stora vägar, inga luftledningar.
54

 Även om vyn från Tibbleberget också idag är anslående 

präglas den i hög grad av en betydligt större förekomst av träd och även av en på sina håll 

långtgående förbuskning.  

 

Torshäll kom till samtidigt som turismen i Leksandsbygden tog riktig fart. De första turisterna 

hade anlänt redan på 1880-talet, lockade av naturen och den säregna folkkulturen. Det levande 

dräktskicket, fäbodarna, byggnadskulturen, kyrkbåtsrodden och midsommarfirandet rönte 

uppskattning inte minst hos konstnärer, musiker och författare. Efter sekelskiftet uppstod ett 

flertal konstnärskolonier i Leksandsbygden. I Tibble verkade bland andra tonsättaren Hugo 

Alfvén. Byns första sommarhus byggdes 1905. Intresset för allmogekulturen ledde till en 

omfattande revitalisering av densamma. Intresset från besökarna gjorde leksandsborna 

medvetna om den lokala kulturens värde vilket bidrog till att särdragen behölls.
55

 Det ligger 

nära till hands att tänka sig turismen och sommargästerna som en viktig marknad för 

trädgårdsprodukter och -tjänster från Torshäll. 

  

Byggnader 

Den plats som Lillie Landgren senare kom att kalla Torshäll användes alltså ursprungligen 

som fäbodställe.
56

 Fäbodstället finns dock inte omnämnt i Sigvard Montelius omfattande 

genomgång av Leksands fäbodar.
57

 I skogskanten nordost om boningshuset ligger den 

ursprungliga fäbodstugan med två rum, i dag kallad Snickarboden. I det yttre rummet finns en 

inbyggd säng. På undersidan av locket till den förvaringslåda som löper längs sängens sida 

                                                           
53

 Leksands kommun,samhällsbyggnadskontoret, 2002, s 2 ff. 

54
 Rosander 1986 a.  

55
 Rosander 1986 a, b. 

56
 Hage 1937, 1946. 

57
 Montelius 1975. 
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Fig 4. Illustrationsplan: Trädgården vid Torshäll 2011. Byggnader: 1) Boningshuset, 2) Vedboden, 
3)Snickarboden, 4) Nya boden, 5) Båthuset, 6) Lupinelund. 
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finns några blyertsanteckningar som minner dels om fäbodtiden, dels om den 

trädgårdsutbildning som bedrevs på Torshäll. Flickorna som deltog i kurserna bodde 

inackorderade i olika gårdar i byn. Några fick uppenbarligen tak över huvudet i fäbodstugan. 

Det inre rummet är sedan slutet av 1960-talet omgjort till snickarbod. En timrad ängslada, av 

familjen Hjohlman kallad Gråa ladan, hör också till det som minner om fäbodtiden. Bakom 

Gråa ladan rinner en bäck, som var en viktig förutsättning för fäbodlivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Den tidigare fäbodstugan, i dag kallad Snickarboden, på Torshäll.  T h skymtar Bunkern, 
ursprungligen byggd som skyddsrum (se vidare slutet på detta avsnitt) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 6. ”Gråa ladan”, den gamla ängsladan på Torshäll. T v vita vinbär,  t h bondsyrén och krusbär. 

 

Fäbodstället på Tibbleberget hette ursprungligen Tolerberg och hörde till Perersgården längre 

ned i byn.
58

 Larsson karakteriserar fäbodsystemet som en nödvändig förutsättning för den 

agrara ekonomin i skogsbygderna. En gård kunde ha flera fäbodar på olika avstånd från 

hemgården. De så kallade långfäbodarna var helt inriktade på att utnyttja skogsbetet. Där 

arbetade enbart kvinnor och ofta särskilt avdelade sådana. En annan typ av fäbodar låg nära 

hembyn och omfattade även åkrar och slåttermarker. Dessa kallades ibland hemfäbodar eller 
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 Uppgift från Kerstin Hjohlman som fått det berättat för sig av en kvinna från byn, Karin Jobs. 
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åkerfäbodar och engagerade ofta hela familjen.
59

 Larsson ser inte hemfäbodar som en del av 

det egentliga fäbodsystemet utan som en slags parallellgårdar eller -byar. Med två gårdar fick 

man ett mera flexibelt jordbruk.
60

 Fäbodstället på Torshäll måste med sin närhet till byn ha 

varit av det senare slaget. Det är lätt att föreställa sig hur platån tidigare präglats av åker- och 

ängsmark och hur kreatur kunnat släppas att beta på skogen. På 1870-talet, samtidigt med den 

begynnande industrialiseringen, började fäbodarna minska kraftigt i antal. Tillkomsten av 

Torshäll får ses som en del även av den omvandlingen. 

 

Det ursprungliga boningshuset på Torshäll uppfördes av Lillie Landgren och stod klart 1906. 

Bygget bör ha påbörjats året innan, alltså ett år efter det att Lillie Landgren köpte Torshäll.
61

 

Huset byggdes i nationalromantisk stil i timmer med kronskorstenar. Den stora då öppna 

verandan mot väster ska ha byggts med tanke på trädgårdseleverna. Konstnären Gustaf 

Ankarcrona ska ha ritat huset.
62

 Det nuvarande boningshuset på Torshäll är en replik av det 

gamla. Stora delar av det ursprungliga huset gick om intet i en brand i april 2005. Delar av 

nedervåningen och hela källarvåningen kunde räddas, liksom verandan på husets västra gavel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Boningshuset med verandan från väster. Verandan täcks till stora delar av ett spaljerat 
päronträd. Till höger om verandan finns fundamentet till ett tidigare växthus. 
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 Larsson 2009, s 86 ff 

60
 Larsson 2009, s 105-108. 

61
 Uppgift från Kerstin Hjohlman. Vid omläggning av golvet i storstugan hittades en plankbit med en 

blyertsanteckning om att golvet ursprungligen lades in i februari 1906.   

62
 Detta finns inte belagt i vare sig ritningar eller dokument. Det sägs dock i en osignerad tidningsartikel i Mora 

tidning 23 juni 1914. De faktum att det då hade då gått mindre än 10 år efter uppförandet och att Ancarcrona 

fortfarande var verksam i trakten skulle kunna stödja tesen. Samma uppgift lämnas i två födelsedagsintervjuer 

med Lillie Landgren från 1936 och i Hage 1946. Enligt Rosander 1986 b fungerade Ancarcrona som 

byggnadskonsult för sommargäster och andra som ville uppföra byggnader i dalastil. 
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Det spaljerade päronträd som växer vid verandan överlevde mirakulöst nog branden, likaså en 

klätterhortensia och ett vildvin.  I vinkeln mellan hus och veranda finns fundamentet av ett 

växthus uppfört på Lillie Landgrens tid. Huset ser ut som när det byggdes, förutom att den 

utskjutande entrén tagits bort och de vita fönsterfodren målats svarta. 

 

På tomtens norra del ligger ett mindre rödmålat hus, som på Lillie Landgrens tid benämndes 

Konserveringen. I dag kallas huset Lupinelund. Huset uppfördes 1910
63

 som undervisnings-

lokal. På Torshäll bedrevs undervisning inte bara i trädgårdsodling utan också i omhänder-

tagande av frukt och grönt samt grönsaksmatlagning. Lupinelund har förändrats en del sedan 

huset uppfördes. Kronskorstenen är borta. Loftet och den utvändiga trappan på husets östra 

gavel har ersatts av en invändig trappa. Fönsterfodren är svartmålade. Framför huset finns 

fundament av ett växthus uppfört på 1930-talet för den trädgårdsmästare som Lillie Landgren 

då engagerat för att sköta delar av anläggningen. Samtidigt med trädgårdsmästarens ankomst 

gjordes huset om till bostad åt honom. I dag är huset gäststuga. 

 

 
 

Fig 8. Ingången till Konserveringen/Lupinelund flankerad av fr v vita vresrosor, en doftschersmin, 

praktlysing och rosentry. 

  

På Torshäll finns ytterligare några byggnader: Söder om boningshuset ligger en vedbod från 

Lillie Landgrens tid. En bit från den ligger den så kallade Bunkern, ett rum av betong ingrävt i 

sluttningen mot Tibbleberget. Det byggdes av Lillie Landgren som skyddsrum för trädgårds-

eleverna under första världskriget. Under 1950-talet förlängdes det med någon meter av den 

dåvarande ägaren för att användas som garage. I dag är Bunkern förråd.   Bredvid Snickar-

boden/fäbodstugan ligger en förrådsbyggnad, Nya boden, uppförd av familjen Hjohlman. Den 

ersatte ett timrat uthus från Lillie Landgrens tid, vilket var i mycket dåligt skick. Norr om 

Gråa ladan ligger en bod som familjen Hjohlman kallar Båthuset. Boden ligger i anslutning 

till Lillie Landgrens tidigare odlingar och kan ha använts som redskapsbod. Flaggstången på 

Torshäll har som tidigare nämnts en ovanlig utformning. Gamla foton berättar att 
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 Uppgift från Boel Tengnér, Leksand. 
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flaggstången med sin fredsduva till en början satt monterad på boningshusets tak. Efter några 

år flyttades den till sin nuvarande plats mitt på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 9. Flaggstången med fredsduvan. 

 

Murar och rester av gångsystem och odlingar 
Planen framför boningshuset var på Lillie Landgrens tid belagd med hårt packad sand.

64
 På 

1960-talet lade familjen Hjohlman matjord på den slitna och halvt igenväxta ytan och sådde 

gräs. Att på detta sätt låta gräset gå fram till huset är vanligt i Dalarna och familjen ville gärna 

ha det så, berättar Kerstin Hjohlman. Det system av gångar som fanns på Lillie Landgrens tid 

har också genom åren lagts eller fått växa igen. Hjohlmans har dock fortsatt att genom 

gräsklippning upprätthålla en bred markerad gång mellan boningshuset och Konserveringen/ 

Lupinelund. Detsamma gäller den korsande gång som går från ängsladan västerut förbi 

flaggstången, en smalare gång norr om perennrabatten samt en gång från boningshuset längs 

tomtgränsen i söder och vidare ner på den sluttande delen. De gångar som tidigare funnits 

väster om huvudgången går inte att skönja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Gräsgången ned mot boningshuset. T v några av de äldre äppelträden. I gräset lupiner. 
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 Uppgift av Kerstin Hjohlman. Jfr rekommendationer/instruktioner för sådana gångar i Landgren & Philip 

1916, s 19. 
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Av Lillie Landgrens odlingar finns inga egentliga spår. Gräver man på platsen för det stora 

grönsaksland som under hennes tid fanns på platån, vilket Kerstin Hjohlman och jag gjorde 

vid ett tillfälle i september 2011, stöter man dock på fin mullrik trädgårdsjord. Tidigare hade 

familjen Hjohlman odlingar och hallonland på en del av ytan. Också dessa odlingar är nu 

igenlagda. Gräsytorna på platån brukar slås med slåtterbalk en gång per år. Gräset på tomtens 

sluttande del har genom åren kontinuerligt slagits alternativt betats av får eller kor. De senaste 

åren har gräset fått växa fritt.   

 

Framför huset finns en större upphöjd perennrabatt (fig 11). På två sidor om den finns låga 

murar. Väster om boningshuset finns en stensättning med några trappsteg ned mot en liten 

terrasserad yta där det tidigare varit någon form av odling (fig 12). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 11 och 12. T v stora perennrabatten kantad med låga murar och flankerad av en oxel och två 
korneller. T h Stensatt trappa ned mot terrasserad odlingsyta väster om gårdsplanen och 
boningshuset. På sidorna hjärtbergenia. 
 

Växtmaterial 

Stora delar av trädgården på Torshäll är i dag förvildad. Artrikedomen vad gäller kulturväxter 

är dock fortfarande stor. Vad gäller träd och buskar finns många olika arter representerade på 

Torshäll, däribland några som inte brukar anges som härdiga i zon 5, som alm, bok, 

häckberberis, mahonia, alpgullregn, paradisbuske och forsythia.
65

 De flesta träden och 

buskarna är kvar sedan Lillie Landgrens tid, men även familjen Hjohlman har planterat in 

åtskilliga träd och buskar, både på den del av platån som ligger närmast huset och på tomtens 

sluttande del. I närheten av flaggstången växer bland annat också två ginnalalönnar som 

Kerstin Hjohlman och hennes man Svante satt. De har också bidragit med bl a bok, lind och 

pelarpoppel.  En tanke med att plantera träd på den sluttande delen av tomten var att dessa 

skulle utarma marken och minska behovet av gräsklippning, berättar Maria Hjohlman. 
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 I Palmstierna & Johansson anges alm som härdig till zon 3 och övriga till zon 4. 
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Fig 13. Stora lövträd i höstskrud vid Verandalandets norra del, fr v ek, doftschersmin och lönn. Th 
skymtar en oxel.  

Av fruktträden är de flesta från Lillie Landgrens tid. På 1940-talet fanns 80 fruktträd på 

tomten.
66

 Idag finns det knappt 30 fruktträd, varav flertalet gamla (se t ex fig 10) . Flera av 

äppel- och päronträden är i dag i mycket dåligt skick, några helt utom räddning. Enligt 

pomolog Olle Ridelius tyder det faktum att det finns flera träd av varje sort på att man odlat 

frukt för avsalu. Den som sålde frukt specialiserade sig ofta på ett fåtal sorter som snabbt blev 

efterfrågade av kunderna. Några av träden har planterats av familjen Hjohlman. Flera 

päronträd är ympade med andra sorter. Svante Hjohlman ägnade sig gärna åt ympning. 

Vid boningshusets södra gavel finns som tidigare nämnts ett spaljerat päronträd från Lillie 

Landgrens tid (fig 14, 15, 16) . Genom Olle Ridelius försorg har sorten gått att bestämma som 

’Noveau Poiteau’, med ursprung i Belgien. Detta träd kan vara omkring 100 år gammalt.  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fig 14. Det spaljerade päronträdet ’Noveau Poiteau’ sett inifrån verandan i oktober. 
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Fig 15 och 16. Stam och detalj av spaljerat päron, ’Noveau Poiteau’, vid verandaväggen juli 2011. 

 

Med stor sannolikhet är det detta träd som åsyftas i ett inlägg med rubriken ”Huru långt norrut 

kan Noveau Poiteau odlas?” i Sveriges Pomologiska Sällskaps Årsskrift 1914. Trädgårds-

mästare Carl G Dahl beskriver där hur förvånad han blev när han ombads ”undersöka några 

frukter, som insändts från fröken Märta Philip, Torshälls trädgårdsskola, Leksand med uppgift 

att desamma skördats å ett spaljéträd från viss namngiven plantskola…” Dahl skriver vidare: 

 

Visserligen måste den varma sommaren ha varit ovanligt gynnsam för 

utvecklingen av ett så sent päron, och att icke sakkunnig vård saknats, därom är 

jag övertygad efter att vid annat tillfälle hava sett prov på, vad fröknarna Philip 

och Landgren kunna frambringa i sin fruktträdgård, men nog synes det mig 

påfallande, att spaljéodling med jämförelsevis sena päronsorter kan giva ett så 

uppmuntrande resultat i Leksands nordliga läge på denna trädgårds ansenliga 

höjd över havet.
67

 

Vid väggen, innanför fundamentet till det växthus som funnits intill verandan, växer ett litet 

krikonträd. Det är enligt uppgift ett rotskott från den grundstam som tidigare bar ett inympat 

aprikosträd. Lillie Landgren skriver 1924 att hon i tio år haft ett friväxande aprikosträd på 

Torshäll. Ett år bar det till och med en ”synnerligen välsmakande frukt”.
68

 Innanför funda-

mentet växer också två buskrosor av sorten ’Flammentanz’ planterade av familjen Hjohlman.    

 

 

 

 

Fig 17. Buskrosen ’Flammentanz’ innanför växthusfundamentet vid boningshusets västra gavel. 
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 Dahl 1914. 
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 Landgren 1924, s 9. 
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På våren blommar det som allra mest på Torshäll, berättar Kerstin Hjohlman. Då bildas 

mattor av scilla, pärlhyacinter, narcisser och gullviva. Norr och väster om boningshuset finns 

några perennplanteringar.  Större delen av de kvarvarande kulturväxterna i dessa planteringar 

fanns när familjen Hjohlman köpte Torshäll 1967.  Det innebär att de förmodligen är kvar 

sedan Lillie Landgrens tid. En rad luktpioner längs gången upp mot Konserveringen/Lupine-

lund ska ha planterats av henne. I övrigt handlar det om långlivade perenner som bland andra 

tre sorters gullris, Solidago, såpnejlika, Saponaria officinalis, praktlysing, Lysimachia 

punctata, blå bolltistel, Echinops bannaticus, och höstflox, Phlox paniculata. Uppe vid 

Konserveringen/Lupinelund på platsen för Lillie Landgrens grönsaksodling finns det gott om 

lupiner. Lillie Landgren förordade användning av lupiner för gröngödsling och luckring.
69

 En 

rad gula buskrosor vid boningshusets västra gavel, troligen av sorten ’Persian yellow’, är från 

hennes tid, liksom häckarna av vresrosor Rosa rugosa i anslutning till flaggstången och uppe 

vid Konserveringen/Lupinelund. Lillie Landgren uppskattade vresrosens dubbla funktion, 

som prydnad och för produktion av nypon.
70

 På tomten finns också några andra rosor, bland 

annat en Rosa rubiginosa ’Magnifica’ planterad av Kerstin Hjohlman. En del rotäkta rosor 

kan tidigare ha fungerat som grundstammar för okulerade rosor. Ett antal rosbågar (växtstöd) 

av plattjärn finns bevarade från Lillie Landgrens tid. 

 

 

 

 

 

 

Fig 18 och 19. T v perennrabatten framför gårdsplanen och boningshuset, här med blå bolltistel, 

stjärnflocka och lupiner. T h detalj från perennrabatten längs huvudgången med praktbinka och blad 

av balkangemsrot. 

 

Nedan listas de kulturväxter som jag tillsammans med Kerstin Hjohlman under juli-oktober 

2011 iakttagit på Torshäll. Växtlistan gör som tidigare sagts inte anspråk på att vara 

fullständig. (F) anger att växten fanns i trädgården 1967 när familjen Hjohlman köpte 

Torshäll. Det tolkar jag som att den med stor sannolikhet är kvar sedan Lillie Landgrens tid. 

(L) anger att arten (vad gäller fruktträd och rosor sorten) finns omnämnd som odlingsvärd i 

Landgren 1914 och/eller Landgren 1924. (H) anger att växten planterats av familjen 

Hjohlman. I högerspalten finns angivet var på tomten respektive växt kan återfinnas.   
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 Landgren 1916, s 43.  
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 Landgren 1924 a, s 22. 
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Lövträd 

(F) Acer platanoides Lönn Flera ex på tomten 

(F) Betula sp.  Björk Flera ex på tomten 

(F) Corylus avellana Hassel Flera ex vid tomtgräns i söder samt 

på den sluttande delen 

(F) Crataegus flabellata var. 

grayana 

Häckhagtorn (amerikansk hagtorn) Flera ex vid  gårdsplanen 

(F) Crataegus laevigata Rundhagtorn Flera ex vid gårdsplanen 

(H) Fagus sylvatica Bok 1 ex vid vedbodens sö hörn 

(F) Fraxinus excelsior Ask 1 ex på den sluttande delen 

(F) Laburnum alpinum Alpgullregn Flera ex på den sluttande delen 

(H) Populus nigra Balsampoppel 1 ex på den sluttande delen 

(F) Populus tremula Asp Flera ex på tomten 

(F) Salix caprea Sälg Flera ex på tomten 

(F) Quercus robur Ek Flera ex på den sluttande delen, 

ovanför Lupinelund 

(F) Sorbus aucuparia Rönn Flera ex på tomten 

(F) Sorbus intermedia Oxel 1 stort ex på platån, flera 

självsådder på platån mot skogen 

(H)Tilia cordata Skogslind 1 stort ex på den sluttande delen, 1 

litet ex no om Lupinelund 

(F) Ulmus glabra Alm Flera ex på den sluttande delen 

Buskar, häckväxter 

(H) Acer tataricum ssp.ginnala Ginnalalönn Bänkgården 

(H) Amelanchier Häggmispel Verandalandet 

(F) Berberis thunbergii Häckberberis Sluttningen ned mot Verandalandet 

(H) Chaenomeles japonica Liten rosenkvitten Sluttningen ned mot Verandalandet 

(H) Caragana arborescens Sibirisk ärtbuske Lupinelunds sydsida 

(H) Caragana arborescens ’lorbergii’ Fjäderkaragan Lupinelunds sydsida 

(F) Cornus alba ssp stolonifera  Videkornell Norr om Lupinelund, Båthuset 

(F) Cornus ssp. alba Korallkornell Norr om boningshuset 

(F) Cornus mas Körsbärskornell Norr om boningshuset 

(H) Cotoneaster lucidus Häckoxbär Verandalandet 

(H) Forsythia x intermedia Hybridforsythia Bänkgården 

(H) Kolkwitzia amablilis Paradisbuske Sluttningen ned mot Verandalandet 

(H) Lonicera tatarica Rosentry Öster om Lupinelund 

(F) Mahonia aquifolium Mahonia Tomtgräns i söder 

(F) Philadelphus coronarius Doftschersmin  Norr om boningshuset 

(H) Philadelphus coronarius var. Doftschersmin med blomklasar Lupinelunds sydsida 

(H) Potentilla fruticosa Ölandstok Verandalandet 

(F) Rosa rugosa Vresros, rosa Bänkgården, öster om Lupinelund 

(F) Rosa rugosa Vresros, vit Öster om Lupinelund 

(H) Rosa rubiginosa ’Magnifica’ Äppelros Bänkgården 

(F) Rosa foetida ’Persian yellow’ Turkisk gulros (buskros) Boningshusets västra gavel 

(H) Rosa kordesii  ’Flammentanz’ Klätterros Växthuset vid boningshuset 

(F) Rosa sp ros, trol rotskott fr grundstammar Verandalandet 

(H) Spiraea x arguta Norsk brudspirea Verandalandet 
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(H) Spiraea japonica ’Anthony 

Waterer’ 

Praktspirea (rosenspirea) Lilla perennrabatten 

(F) Syringa vulgaris  Bondsyrén, lila resp vit Boningshusets nö hörn, Gråa ladan 

(H) Syringa sp. Syrén, mörklila ädelsyrén  Bänkgården 

Fruktträd 
Malus x domestica (H)’Astrakan ’ Äpple  

                (F, L) ’Gravensteiner ’   

 (F, L) ’Grågylling ’   

                (H) ’Lobo’    

                (F, L) ’Oranie ’   

                (F) ’Röd astrakan’ (äldre typ)   

              (F, L) ’Stor klar astrakan’   

                (F, L) ’Säfstaholm’   

                (F, L) ’Åkerö ’   

                Frösådd   

Pyrus communis (F, L) Augustipäron Päron  

                (F, L) Kanelpäron   

               (F) Långt kanelpäron   

                (F, L) ’Hovsta’   

               (F, H) ’Göteborgs diamant’  Ympkvistar från ett äldre träd 

som nu är borta  

                (F) ’Noveau Poiteau’  Spaljéträd vid verandan 

(F) Prunus domes-

tica ssp. insititia 

 Krikon Växthuset vid boningshuset 

(F,L) Prunus avium  Fågelbär Tomtgräns i söder 

Bärbuskar 

(F, L)Ribes nigrum Svarta vinbär Väster om huvudgången 

(F, L) Ribes rubrum Trädgårdsvinbär (röda vinbär) Mellan Bänkgården och Gråa ladan 

(H) Ribes rubrum (vita)  Trädgårdsvinbär (röda vinbär) Mellan Bänkgården och Gråa ladan 

(H) Ribes uva-crispa Krusbär, röd och grön sort Mellan Bänkgården och Gråa 

ladan. Planterades som ersättning 

för krusbär från Lillie Landgrens 

tid vilka var angripna av mjöldagg. 

Klätterväxter 

(F, L) Clematis alpina Alpklematis Verandans norra och västra sida, 

boningshusets östra gavel 

(F, L) Humulus lupulus Humle Verandalandet 

(F) Hydrangea anomala ssp. 

petiolaris 

Klätterhortensia Verandans norrsida 

(F, L) Lonicera periclymenum Vildkaprifol Snickarbodens västra gavel 

(F, L) Parthenocissus inserta
71

 Vanligt vildvin (Jungfruvin) Verandans västra sida 
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 Benämns i Landgren 1924 a Ampelopsis. 
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Perenner och bienner 

(F) Aquilegia vulgaris var. Akvileja, rosa, lila Spridda ställen (frösår sig) 

(F) Artemisia ludoviciana Vitmalört Lilla perennrabatten 

(H, L) Aster novi-belgii
72

 Höstaster Växthuset vid boningshuset 

(F) Astilbe sp. Astilbe Stora perennrabatten, vid bäcken 

(F) Bergenia cordifolia  Hjärtbergenia Boningshusets östra sida, trappan 

mot Verandalandet 

(F, L) Delphinium Riddarsporre, klart blå resp lilablå Stora perennrabatten, Lupinelund 

(F, L) Digitalis Fingerborgsblomma Spridda ställen (frösår sig) 

(F) Doronicum columnae Balkangemsrot Lilla perennrabatten 

(F) Dryopteris sp. Lundbräknar Trappa motVerandalandet, bäcken 

(F, L) Echinops bannaticus Blå bolltistel Stora och lilla perennrabaten 

(H) Erigeron speciosus-gruppen Praktbinka Lilla perennrabatten 

(F) Euphorbia sp.  Törel  

(F, L) Hemerocallis lilioasphodelus Gul daglilja Stora perennrabatten 

(F) Hieracium aurantiacum Rödfibbla Gräset upp mot Lupinelund 

(F, L) Iris sibirica Strandiris Stora perennrabatten, vid bäcken 

(F, L) Lilium bulbiferum Brandlilja Spridda ställen 

(F, L) Lilium martagon Krollilja Vinbärsbuskarna vid Gråa ladan 

(F, L) Lupinus polyphyllus  Blomsterlupin Gräset upp mot Lupinelund 

(F, L) Lychnis chalcedonica Studentnejlika (Brinnande kärlek) Stora perennrabatten, vid Bunkern 

(F, L) Lysimachia punctata Praktlysing Vid Lupinelund 

(F, L) Malva moschata Myskmalva Spridda ställen (frösår sig) 

(F, L) Paeonia lactiflora var. Luktpion, vita, rosa, röda Öster om gången mot Lupinelund 

(F) Paeonia tenuifolia Dillpion Boningshusets västra gavel 

(F, L) Papaver Orientale-gruppen Jättevallmo (Eldvallmo) Stora perennrabatten mfl ställen 

(F, L) Phlox paniculata Höstflox Stora och lilla perennrabatten 

(F, L) Rheum x rhabarbarum Rabarber Gräset upp mot Lupinelund 

(F, L) Rudbeckia  laciniata var. 

hortensia  

Gullboll Stora perennrabatten, växthuset vid 

Lupinelund 

(F) Sapponaria officinalis Såpnejlika Stora perennrabatten 

(F, L) Solidago virgaurea
73

 Gullris Stora perennrabatten, vid Gråa 

ladan m fl ställen 

(F, L) Solidago gigantea Höstgullris Stora perennrabatten, vid Gråa 

ladan m fl ställen 

(F, L) Solidago canadensis Kanadensiskt  gullris Stora perennrabatten, vid Gråa 

ladan m fl ställen 

(H) Stachys macrantha  Praktbetonika Lilla perennrabatten 

(F, L) Tannacetum coccineum
74

 Rosenkrage Stora perennrabatten 

(F) Verbascum phoeniceum Violkungsljus Spridda ställen (frösår sig) 

(F) Vinca minor Vintergröna Lilla perennrabatten, boningshusets 

sydsida  

(F, L) Viola odorata Luktviol Boningshusets sydsida 
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 Det vetenskapliga namnet var tidigare Aster brumalis, så benämns den också i Landgren 1916. 

73
 I Landgren 1924 a nämns endast släktet Solidago.  

74
 I Landgren 1924 a används släktnamnet Chrysanthemum, genom att arten under en period sorterades in där.  
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Fotografier från trädgården 

Från Torshäll finns en rad fotografier bevarade. Av särskilt intresse i det här sammanhanget är 

några bilder tagna från berget där trädgården framträder ur fågelperspektiv.
75

 Båda finns 

utgivna som vykort. Mest utförligt är det foto som fotografen Gerda Söderlund tog någon 

gång före 1910 (fig 20).
76

 Området närmast boningshuset skyms dock av träd, vilket gör det 

svårt att få en uppfattning om hur det såg ut där. Verandalandet skyms delvis av huset. I övrigt 

visar fotot en fullt utbyggd trädgårdsanläggning med breda gångar, en stor bänkgård (mellan 

perennrabatten och den korsande gången) full av drivbänkar, växthus (mellan 

Snickarboden/fäbodstugan och vedboden), odlingsland och trädskola. Gången upp mot 

Konserveringen flankeras av en rad små träd, förmodligen fruktträd. Ängsytor kan anas i 

områdets norra och sydvästra del. Några utspridda hässjor vittnar om just avslutad slåtter. 

Hela platån och en stor del av sluttningen var alltså redan vid denna tid uppodlad. Hela den 

stora tomten omgärdas av gärsgård, ett sätt att hålla betande djur utanför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 20. Torshäll före 1910. Större delen av området är redan uppodlat. T v boningshuset, t h om 

träddungen en bänkgård med drivbänkar och odlingsland i fyra kvarter, i sluttningen bortom 

odlingarna ligger trädskolan. Foto: Gerda Söderlund. Foto hos Kerstin Hjohlman. Bilden finns även i 

Leksands lokalhistoriska arkiv. 
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 Leksands lokalhistoriska arkiv, GS 817/foto hos Kerstin Hjohlman, vykort hos Olle Ridelius. Datering: Enligt 

Boel Tengnér uppfördes Konserveringen/Lupinelund 1910. Detta stöds av att den tidigaste anteckningsbok som 

finns i arkivet från matlagnings- och konserveringskurserna är från 1912.  

76
 Leksands lokalhistoriska arkiv, GS 817. 



32 

 

Det andra fotot visar övre halvan av trädgården, det vill säga från flaggstången och norrut.
77

 

Det är taget efter 1910 eftersom Konserveringen nu finns med. Denna bild är tagen något 

senare under säsongen varför trädgården är mera uppväxt. Trädgårdens utformnings skiljer sig 

dock inte särskilt mycket åt mellan de två bilderna vilket innebär att anläggningen redan efter 

några år var fullt utbyggd. Mindre förändringar kan naturligtvis ha gjorts senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 21. Boningshuset på Torshäll. I förgrunden drivbänkar och längs huvudgången 
blomsterlister. Vykort hos Olle Ridelius.  
 

Ett annat tidigt foto visar boningshuset och utsikten mot söder. På detta foto syns inga murar 

eller stensättningar kring odlingsytorna vid boningshuset. Inte heller växthuset vid 

boningshusets västra gavel är byggt.
78

 Ett vykort från samma tid visar boningshuset och dess 

närmaste omgivningar. Om några stenarbeten är gjorda så syns de inte för all grönska (fig 21). 

Ett foto taget senare, troligen på 1920-talet, visar en grupp elever på 

matlagnings/konserveringskurs (fig 22).
 79

 Där framgår tydligt att grusgången mellan bonings-

huset och Konserveringen åtminstone närmast boningshuset kantades av frodiga 

blomplanteringar. Inte heller nu finns något växthus vid boningshuset. Trädgården är 

inbäddad i grönska men erbjuder ändå fri sikt mot söder (jfr med hur det ser ut i dag, fig 10). 

 

Ett foto visar en leksandsklädd Lillie Landgren framför det växthus som förband den tidigare 

fäbodstugan med den nu rivna boden. Växthuset har fönster med små rutor. Den yta framför 

fäbodstugan/Snickarboden som i dag täcks av hagtorn, doftschersmin och kornell utgjorde då 

en stor blomrabatt. I bildens framkant växer penséer, längre bak vad som skulle kunna vara 
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 Leksands fotoarkiv, Lillie Landgrens samling. 

78
 Leksands fotoarkiv, Lillie Landgrens samling. 

79
 Vykort hos Kerstin Hjohlman, även i Leksands fotoarkiv, Lillie Landgrens samling. 
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gladiolus.
80

 På en annan bild tagen ur ungefär samma vinkel syns ett 15-tal kvinnor, däribland 

Lillie Landgren. Arbete med att skörda och gräva om land pågår.
81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 22. Lillie Landgren (nr 5 fr h) med elever ur matlagnings/konserveringskurs på grusgången framför 
boningshuset. Gången kantas av frodiga blomrabatter. Vykort hos Kerstin Hjohlman. 

Ett foto visar elever i arbete i sluttningen snett nedanför Konserveringen (fig 2).
82

 De har 

grepar i händerna. Möjligen är de sysselsatta med att gräva om ett jordgubbsland. I bildens 

framkant har, som jag tolkar det, några rader bönor börjat komma upp. Bakom eleverna syns 

rader av små träd på väg att drivas upp. På ett par andra foton framträder Bänkgården (norr 

om nuvarande Stora perennrabatten) med ett stort antal drivbänkar med i det närmaste 

kvadratiska glas. På ett av fotona syns några av de halmmattor som användes för att skydda 

växterna i bänkarna mot både kyla och alltför stark sol. Också i bänkgården råder på bilderna 

full aktivitet.
83

  

Några foton lyfter fram växtligheten i trädgården. På ett foto från 1930 avbildas ett äppelträd 

fullt av frukt av sorten Wealthey med kommentaren ”en del frukt redan skördad”. På ett annat 

foto från samma tid syns en ”allé med luktärter” längs gången upp mot Lupinelund. På ett 
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 Leksands fotoarkiv, Lillie Landgrens samling. 

81
 Leksands fotoarkiv, GS 815. 

82
 Leksands fotoarkiv, Lillie Landgrens samling. 

83
 Leksands fotoarkiv, Lillie Landgrens samling. 
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tredje foto ståtar en blommande buskros.
84

 Ett par vykort, varav ett från fruktträdgården, 

avbildar rikt slösande blomning även om det är svårt att se exakt vad det är som blommar.
85

  

Sammantaget utgör fotografierna en mycket värdefull källa till hur det såg ut på Torshäll. De 

visar att gångarna kom till samtidigt som odlingsytorna, medan murar och stensättningar 

liksom växthuset vid boningshuset byggdes senare. Vad gäller växterna på fotografierna är det 

många gånger svårt att identifiera dessa. Tydligt är ändå att trädgården präglades av stor 

växtkraft med prunkande blomsterplanteringar närmast boningshuset och längs gångarna, 

samt frodiga grönsaksland och rikbärande fruktträd upp mot Konserveringen/Lupinelund och 

i sluttningen. Kantväxter var vanliga. Fotona ger också en påminnelse om att trädgården 

förändrades en del både över odlingsåret och från år till år. Torshäll var en plats där det 

ständigt pågick arbete. 

 

Dagböcker och receptböcker 

En annan källa som kan fungera som ett titthål mot vardagen på Torshäll är de dagböcker som 

Lillie Landgren förde under totalt 38 år, mellan 1908 och 1946. Dagböckerna har nästan 

uteslutande använts som odlingsdagböcker.
86

  De utgjorde säkert ett nödvändigt hjälpmedel 

för Lillie Landgren när det gällde att komma ihåg vad som gjorts och inte gjorts i trädgården. 

För en sentida läsare ger de en bild av en dåtida trädgårdsmästares arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder. De ger också kunskap om vad som odlades på Torshäll. 

 

Av dagboken från 1909 framkommer att säsongen började redan i januari då Lillie Landgren 

skriver att hon ”började taga upp violer och primulor fr. jordvåningen för drivning”.  Hon 

drev också upp cinnerarior, kallor och lökar, beskar rosor som förvarades inomhus i krukor 

samt tog pelargonsticklingar. Februari kom med storrengöring i växthuset och källaren. Hon 

började med provsådder av blom- och grönsaksfrön. I mars började hon göra i ordning 

varmbänkar. Ett tidsödande arbete utgjorde också tillverkningen av de halmmattor som 

användes för att täcka över drivbänkarna. Hon hade också att skola om plantor, göra i ordning 

rosor för drivning, rensa fröer, tvätta krukor, skriva efter fröer, ta ympkvistar, ta fler sorters 

sticklingar, rita trädgårdskartor… I början av april lade Lillie Landgren ut tidig potatis av 

sorterna  Leksands vit och röd bråpotatis till groning. Hon sådde sedan spenat av sorten 

’Victoria’, kruspersilja, rädisor, sallat av sorten ’Steinkopf’ och dvärgbindsallat. Hon sådde 

tomater och ettåriga blommor som lövkojor, astrar, penséer, lobelia och flox, de tre först-

nämnda med egna fröer. Ensam och tillsammans med Märta Philip och eleverna åtog hon sig 

beskärnings- och planeringsuppdrag i de omkringliggande byarna. 
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 Samtliga tre foton ur Leksands fotoarkiv, Lillie Landgrens samling. 

85
 Vykort hos Olle Ridelius. 

86
 Bara i undantagsfall nämns, i alla fall under de två första åren, andra göromål som t ex städning, och då ofta 

inom parentes.  
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Så fortsätter året med anteckningar om gödsling, jordbearbetning, sådd på friland, 

ogräsrensning och skörd. Mellan raderna lyser dels Lillie Landgrens förtrogenhet med 

trädgårdsmästaryrkets alla göromål, dels hennes vilja att tänja på naturgivna förutsättningar i 

form av klimat och växters härdighet. Genom att ge växterna bra förutsättningar genom 

placering i drivbänk eller skyddade lägen, jordbearbetning, gödsling och omvårdnad kunde 

många kräsna plantor fås att växa på Tibbleberget. Anteckningsböckerna berättar också om 

hennes intresse för att odla inte bara många olika slags köksväxter utan också många olika 

sorter av varje. Intressant är att jämföra de namnsorter som listas i dagböckerna med dem som 

lyfts fram som odlingsvärda i läroböckerna. Tydligt är att de sorter som senare kom att 

presenteras som odlingsvärda i läroboken är noga utprovade! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 23. Ett uppslag ur Lillie Landgrens dagbok för år 1909. I början av juni det året var det 
regn och ”tämligen varmt”. Hon grävde då bl a om sängar, sådde spenat, palsternackor och 
lök, planterade rabarber, sparris, nypon, doucin (för ympning) och fröstockar. 
 

Jag har valt att här inte gå in i detalj på de namnsorter som nämns i dagboken, däremot på 

dem som nämns i läroboken från 1916 (bilaga 1). Denna upplaga av läroboken är som tidigare 

nämnts mer lokalt anpassad än upplagan från 1924. Många av namnsorterna finns tyvärr inte 

längre kvar i handeln. De lokala sorterna Leksandslök (arvesort av schalottenlök nämnd som 

odlingsvärd i Landgren 1916) och Leksands vit (lokal potatissort, nämnd i dagböckerna) som 

uppskattades av Lillie Landgren har dock tagits om hand av Nordiska genbanken.
87

 En bunt 

enkla handskrivna receptböcker berättar vad eleverna sysslade med under de konserverings- 

och matlagningskurser som hölls under höstarna på Torshäll. Dessa understryker ytterligare 

mångfalden i Lillie Landgrens köksträdgård. En grönsakssoppa kunde exempelvis lagas på 14 

olika sorters köksväxter: Morötter, palsternacka, rädisa, sprit- och sockerärter, blomkål, 
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kålrabbi, kålrot, havrerot [sic], svartrot, spenat, jordärtskockor, selleri, purjo, persilja och 

rovor. Soppan reddes med mjöl, smör, mjölk, äggulor och grädde. Efteråt serverades 

brödpudding. Syltad och stekt pumpa var andra rätter som eleverna fick stifta bekantskap 

med.
 88

. På Torshäll odlades även linser, en gröda som inte kan ha varit särskilt vanlig i 

trädgårdarna då, och inte heller är det nu. 

Beskrivningar av trädgården 

Ett flertal samtida beskrivningar av trädgården bidrar också till att ge en bild av trädgårdens 

utformning och verksamheten. Nedan följer några exempel på sådana beskrivningar. Platsen 

strategiska och vackra läge utgör ett återkommande tema i de samtida texterna. Exempelvis 

skriver Lillie Landgren själv om sitt första intryck av det som skulle bli Torshäll: 

 

Det var vackert, vådligt vackert. Det hade skog och en hög bergstopp till skydd 

mot norr och öster, solen framför sig och sluttningen mot den. Med växtligheten 

på Per Ers gärde var det dock klent, men jorden kunde förbättras. Bergsjord, 

massor med sten, lite lerhaltigt åt ett håll, litet dyjord på ett annat, mest sandigt 

dock. Mängder av tistlar och mynta och syra och annat oting, Här skulle bli 

arbete, men det var dock platsen. Skönare fick man leta efter.
89

 

 

Torshäll rönte under flera årtionden stor uppmärksamhet bland besökare. Utifrån kommande 

personer som skildrar sina intryck av området använder ofta starka ord. Halvvägs uppe på 

berget väntar dem ett överdåd i form av blommor och grönsaker som de knappast har 

föreställt sig. Mora tidnings utsände rapporterar 23 juni 1914: 

 

Vi se intet annat än björkar, granar och tallar samt bärg och stenkummel under 

ett par minuter, men så med ens öppnar sig en glänta i skogen och vi komma in i 

ett sannskyldigt trädgårdsparadis. Fruktträden stå i sin rika, snövita eller svagt 

skära blomsterskrud och allehanda markens blommor prunka överallt. Här är 

land vid land med blommor och plantor, köksväxter av alla de slag av så många 

sorter, att man inte kan räkna upp alla, och i drivbänkarna växa frodigt 

ömtåligare växter.
90

 

 

Några år tidigare, i augusti 1911, hade Dalarnes trädgårdsodlareförbund förlagt ett 

sammanträde med utfärd till Leksand. Deltagarnas möte med Torshäll skildras i en artikel i 

tidskriften Trädgården. I denna artikel imponeras skribenten också av den odling av mer 

ovanliga köksväxter som till exempel sparris som bedrevs vid Torshäll:   
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 Häfte ”Konserverings- och matlagningskurs 1912”. 
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 Landgren 1926. 

90
 Mora tidning 23 juni 1914. 
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Hit ställdes nu färden till fots och blef valutan för promenaden öfver all 

förväntan. Här blef man i tillfälle se, hvad trägna kvinnohänder kunna utföra på 

trädgårdsodlingens område utan någon manlig hjälp. Som platsen är högt 

belägen väntade man att efter sommarens ihärdiga torka få se allt förstört, men 

detta blef ej fallet, ty växtligheten var öfverallt ganska frodig och det hela välskött 

och ordnat på bästa vis. Här odlas nästan allting i grönsaksväg, äfven sparris och 

kronärtskockor och synnerligast den förstnämnda tycktes här lämna godt resultat. 

Tomater och champignoner odlades äfven och tycktes äfven dessa lämna god 

skörd.
91

  

 

Med dessa, som jag bedömer det, representativa exempel på hur Torshäll beskrivits vill jag 

visa att det som främst gjorde intryck på utifrån kommande besökare var platsens karaktär 

med den hänförande utsikten, den överraskande frodigheten och mångfalden av arter och 

namnsorter. Också detta ger ledtrådar till en framtida utformning av trädgården. 

 

”Vår trädgård” 

Lillie Landgren skrev en trädgårdsbok avsedd för undervisning, Vår trädgård. Tillsammans 

med Märta Philip gav hon ut planschverket Anläggningen av vår trädgård. Den senare 

publikationen omfattar förutom tio planscher med förslag till trädgårdar också ett texthäfte.
92

 

Båda publikationerna tar avstamp i en syn på den ideala trädgården som både nyttig och 

vacker.  I Vår trädgård säger sig Lillie Landgren ha ”sett hur trädgårdsskötseln liksom 

kommit på sned bland folket”. De prydnadsträdgårdar som blivit vanliga kan aldrig fylla 

något verkligt behov, menar hon: 

 

Nej, låt oss vid de små hemmen få trädgårdar av en helt annan typ, trädgårdar, 

som vilja vara och kunna bli hemmets lustgård, hemmets förrådskammare, och – 

men först då trädgården uppfyllt dessa båda uppgifter och mäktar med en tredje – 

hemmets direkta inkomstkälla genom försäljning av de produkter som betala sig 

bäst, och som man ej har så stor användning för i hushållet.
93

 

 

Nedanstående är en sammanfattning av huvuddragen i Landgrens & Philips syn på trädgården 

sådan den framkommer i dessa publikationer.
94
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 Trädgården 20/9 1911.   

92
 Landgren 1910/1916, Landgren 1924 a resp Landgren & Philip 1914. 

93
 Landgren 1916, s 6. 

94 Jag har i detta avsnitt valt att inte sätta ut sidhänvisningar, dels av utrymmesskäl och dels för att är relativt 

lätt att orientera sig i ursprungstexterna.  
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Valet av plats för trädgården är viktigt, understryker Landgren och Philip. En sydsluttning, 

eller annars en sydväst- eller sydostsluttning är att föredra. Skydd mot norr behövs, antingen 

naturligt eller i form av en planterad häck. Granhäckar fungerar ofta väl. Mot söder bör 

trädgården vara öppen. Skuggande träd tas bort så solen når hela ytan. Finns det en bäck i 

området som kan användas för bevattning är det idealiskt. Käll-, brunns och 

vattenledningsvatten har dock nackdelen att det är för kallt – sådant vatten måste man tappa 

upp och låta stå före användning. Att göra en plan för trädgården är av stor betydelse. Denna 

plan bör vara så enkel och ändamålsenlig som möjligt. En grundprincip är att trädgården ska 

fungera som en fortsättning på boningshuset. Gångar fyller en viktig funktion, men de ska 

vara motiverade utifrån familjens och trädgårdsodlingens behov. 2 meter är en lämplig bredd 

för huvudgångar, för mindre gångar mellan odlingar är 75 cm ett bra riktmärke. På blivande 

gångar grävs matjorden bort. Ett lager sten täcks med grus och sedan sand som packas hårt. 

 

Vackert och praktiskt sammanfaller ofta, menar Landgren och Philip. Det gäller att skapa ett 

avvägt förhållande mellan fruktträd, grönsaker och prydnadsväxter. Växtvalet ska anpassas 

till klimatet – då kan en trädgård bli lika fin i norr som i söder. ”Blommor och skönhet” 

placeras närmast stugan. Prydnadsträd/buskar ersätts med bärbuskar och andra nyttoväxter.  

 

 
 

Fig 24. Förslag till trädgård vid mindre hem ur Anläggningen av vår trädgård av Lillie Landgren och 
Märta Philip från 1914. De raka linjerna och nyttotänkandet strukturerar anläggningen. 

 

Vid anläggningen av en trädgård bör man börja med fruktträden eftersom det tar tid innan 

dessa ger frukt, påpekar Landgren och Philip. Fruktträd får inte planteras för nära varandra, ett 

mellanrum på 7-10 meter är lagom för stamträd, halva avståndet för dvärgträd. Charlamovsky, 
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Oranie, Säfstaholm, Transparent Blanche, Stor klar astrakan, Grågylling och Alexander är 

äppelsorter som klarar zon 5 och därför rekommenderas. Utöver dessa framhåller författarna 

att Hampus, Hawthornden
95

 och Åkerö bör fungera i zon 5 (Siljansdalen) om läget är gott. De 

härdigaste päronsorterna är Gråpäron, Experimentalfältets augustipäron, Höstbergamott och 

Hofsta som klarar zon 4. Detsamma gäller plommonsorterna Experimentalfältets sviskon och 

Allmänt gulplommon. De sorter av sötkörsbär som klarar zon 5 är Stora klarbär, Ostheimer 

och Vanliga brunkörsbär.  

 

Vid anläggningen av köksland tillämpas förslagsvis treårigt växelbruk, med en indelning i 

starkt tärande växter (kål, spenat sallad), medelmåttigt tärande växter (rotsaker som morot, 

rödbeta, palsternacka, svartrot och mangold) samt svagt tärande växter (ärtor, bönor och 

linser). I en fjärde säng planteras fleråriga köksväxter. Tre komposter behövs, de är 

trädgårdens ”guld”. Författarna framhåller den stora nyttan med stallgödsel, men ställer sig 

heller inte främmande för varken ”avträdesgödsel” eller konstgödsel. Författarna förespråkar 

odling av många olika sorters grönsaker, allt från välbekanta köksväxter som morötter och lök 

till mer ovanliga som kålrabbi och sparrisärt.  I böckerna räknas många odlingsvärda 

namnsorter upp (se bilaga 1). Vad gäller tomatodling, som bedrevs på Torshäll, förstår man 

att den fortfarande var mycket ovanlig: 

 

Det kanske tycks överflödigt att i denna lilla bok uppta tomaten, då dess odling 

kan innebära vissa svårigheter och få kanske uppskatta dess välsmak. Men båda 

dessa saker torde kunna läras, och den som en gång fått smak för tomater, anser 

dem som den största läckerhet, de äro nyttiga och ej heller utan sitt 

näringsvärde.
96

  

 

Även vad gäller blommor förespråkas en mängd olika sorter av både perenner och ettåringar 

(se bilaga 1). Lillie Landgren ger också en anvisning om hur hon vill att rabatterna ska se ut:  

 

Höga sorter böra planteras bakom låga, blommor som blomma på olika tider i 

varandras närhet, även bör man se till att få färger som passa tillsammans bred-

vid varandra. Under sommaren rensas och luckras landet, växter och blomstäng-

lar, som behöva det, bindas upp, bindas ej vid för stora käppar, stadigt, men ej 

hårt och så ledigt man kan, så att käpp och bindning märkas så litet som 

möjligt.
97

 

 

                                                           
95

 En lustig detalj är att pomologen Olle Ridelius i samband med sortbestämning av äpplen i Leksandsbygden 

stötte på flera exemplar av den annars ovanliga Hawthornden. Kanske ett resultat av att Lilly Landgren pläderat 

för sorten?   
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Både i läroboken och i planschverket framkommer tydligt att författarna inte ser något större 

värde i gräsmattor. Dessa bör i alla händelser inte uppta någon större del av trädgården. Ska 

gräsmattor finnas ska de vara välskötta och utan slingrande gångar, vilka kräver mycket 

(onödigt) arbete. I annat fall har de inget som helst berättigande.
98

 I planschverket slår 

Landgren och Philip istället ett slag för hag- och ängsmarken: 

 

Helt olika mot dessa gräsplaner ter sig det gräsbevuxna område, som 

trädgårdsägaren kanske är lycklig nog att ha, ett litet hagmarksstycke, en liten 

halvförvildad äng, och som, då tanken är stor nog, ej behövs för den egentliga 

trädgården, utan kan få bli hans anspråkslösa lilla park och barnens käraste 

lekplats. Men även här kan kulturens hand få vara verksam, blott den är 

hänsynsfull.
99

 

 

Författarna rekommenderar att vad de uppfattar som mindre värdefulla träd i hagmarken, som 

al och en, tas bort. I stället kan surkörsbär av sorterna brunkörsbär, ostheimer och klarbär, 

planteras. Frö av lättodlade blomsterväxter som vallmo och sömntutor kan sås, lökar som 

krokus, narcisser och tulpaner planteras. Några sommar- eller höstblommande stånd ”som lien 

försiktigt lämnar orörda”, till exempel i form av höga riddarsporrar, fingerborgsblommor och 

ädeltistlar, pryder också sin plats.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de läroböcker som producerades på Torshäll ger en tydlig 

bild av det trädgårdsideal som styrde utformningen av odlingar, fruktträdgård och rabatter. 

Vid en genomläsning är det svårt att inte associera till hur det ser ut på Torshäll. Så många av 

platsens drag går igen i texten, till exempel den ideala placeringen i en sydvästsluttning med 

skyddande skog runt omkring. 

 

Hur har det sett ut på Torshäll och hur har området förändrats? 

Inventeringen av dagens trädgård på Torshäll ger tillsammans med fotografier, texter och 

muntliga uppgifter en relativt god bild av hur trädgården sett ut och utvecklats genom åren. 

Fyra tidsperioder kopplade till olika ägare framträder tydligt: 

  

▪ Tiden som fäbodställe, alltså före 1904, har lämnat spår i form av en delvis ombyggd 

fäbodstuga och en ängslada. Det omgivande landskapet och den milsvida utsikten minner 

också om den tid då skogen användes för bete och platån för spannmålsodling och slåtter. 

 

▪ Tiden som trädgårdsskola, handelsträdgård och ett hem för Lillie Landgren och under 

en period Märta Philip, alltså åren 1904-1946. Samtida beskrivningar tyder på att 

trädgården var en riktig lustgård, frodig och blommande med en mycket stor variation vad 
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gällde arter och sorter av grönsaker och blommor. Anläggningen hade en utformning och 

omfattning vars skötsel var beroende av yrkesverksamhet. Verksamheten minskade dock mot 

slutet av perioden. Lillie Landgren arrenderade under en period ut en del av trädgården till en 

trädgårdsmästare som bodde i Konserveringen/Lupinelund. Under åren 1904-1946  fick 

trädgården sin grundläggande struktur med byggnader, gångar, låga kantmurar och fruktträd. 

Även mycket växtmaterial i form av perenner finns kvar sedan trädgårdsskolans dagar. 

 

▪ Tiden som privatbostad 1946-1967. Denna tid är den mest anonyma i trädgårdens historia, 

dels genom att ingen dokumentation finns, dels genom att ägarna efter vad det verkar inte 

tillförde ytterligare inslag. Trädgården förföll kraftigt under denna tid. Det har delvis sin 

förklaring i att anläggningen inte var avpassad för en familj som fick sin försörjning på annat 

håll. Att familjen efter vad som sägs saknade trädgårdsintresse bidrog självklart också till 

detta.   

 

▪ Tiden efter det att familjen Hjohlman tog över 1967. Hjohlmans första uppgift blev att 

rensa trädgården från sly. Den huvudsakliga målsättningen var sedan att hålla ytorna öppna. 

Familjens trädgårdsintresse har genom åren resulterat i att en hel del växtmaterial tillkommit, 

främst i form av träd och buskar. Familjen odlade också grönsaker för husbehov på ett land i 

närheten av Båthuset. 

 

Den långsamma förändring som Ilminge ser som typisk för de flesta trädgårdar
100

 är tydlig 

också på Torshäll. Vad gäller trädgårdens grundläggande struktur så formades den dock i allt 

väsentligt under Lillie Landgrens tid. Det var då gångar, murar och trappor kom till och de 

nuvarande fruktträden planterades. Vad gäller övrigt växtmaterial så finns en hel del, både 

ved- och örtartat, som med stor sannolikhet är kvar sedan 1900-talets första decennier. Annat 

finns dokumenterat i Lillie Landgrens dagböcker samt omskrivet i läroboken Vår trädgård. 

Det går dock bara delvis att bestämma var i trädgården olika växter haft sin placering. 

 

Om den trädgård Lillie Landgren skapade kan sägas att den var typisk för sin tid. Wilke 

beskriver de trädgårdsideal som kom att påverka utformningen av egnahemsträdgårdarna 

under perioden 1900-1935. Gångar och odlingsland planerades enligt ett rätlinjigt system. 

Karakteristiska inslag var grusplaner som gick ända upp mot huset, raka sandgångar, murar, 

trappor, terrasseringar för att få fler plana odlingsytor, blomsterlister och kantväxter längs 

gångarna samt mängder av fruktträd, gärna spaljerade. Också de kvarvarande perenner som 

finns på Torshäll är typiska för tidigt 1900-tal.
101

 Lika tidstypiskt är att gångarna på Torshäll 

senare växt och/eller lagts igen. ”Den grusade gårdsplanen som anslöt mot huset var något 

som kritiserades hårt under senare trädgårdsmoden, och det är därför sällsynt att dessa öppna, 

funktionella ytor finns kvar”, skriver Wilke.
102

 På liknande sätt representerar en del av de 
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växter familjen Hjohlman planterat, exempelvis ölandstoken som var populär på 1970-talet, 

ett senare trädgårdsideal. Mot bakgrund av detta och det som tidigare sagts om Lille 

Landgrens verksamhet skulle jag vilja karakterisera trädgården på Torshäll som både typisk 

och unik för sin tid. Det tidstypiska är utformningen. Det unika är dels anläggningens 

placering på berget vilket gör Torshäll till en speciell plats, dels trädgårdens intressanta 

tillkomsthistoria och relativa storlek. 

 

Sammantaget kan konstateras att Torshäll förändrats kraftigt sedan trädgårdsskolans tid. 

Ängsmark och gräsmatta dominerar idag synfältet i övre delen av trädgården. Nedre delen av 

trädgården har under hundra år gått från att ha varit till största delen öppen mark till att vara 

full av träd och buskar. Samtidigt är de olika tidslagren relativt tydliga. Den struktur som 

Lillie Landgren och hennes medhjälpare gav trädgården är fortfarande rådande. 
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3.Tankar om framtida användning 

Idéer kring och förutsättningar för en framtida publik verksamhet 

Detta examensarbete tar avstamp i Maria Hjohlmans önskan om att återskapa delar av 

trädgården på Torshäll för att där starta en verksamhet med café, visningsträdgård och viss 

försäljning av trädgårdsprodukter.  Nedan redovisas resultatet av en telefonintervju med 

Maria kring den tänkta verksamhetens syfte och inriktning samt hennes syn på trädgården. 

Som stöd för intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2). 

 

Maria känner starkt för trädgården på Torshäll där hon tillbringat sin barndom. Hon drivs av 

en önskan att förvalta platsen för framtiden på ett sätt som dels lyfter fram den tidigare 

historien, dels gör det möjligt för fler människor att ta del av den. En syster till Maria, som är 

lantbruksutbildad, har också visst intresse av att vara med och driva en framtida verksamhet. 

Som barn tyckte Maria mycket om att vara i trädgården. Hon och hennes syskon letade efter 

spår av gamla gångar och murar och fantiserade om vad det kunde ha varit. Då och då under 

hennes barndom kom det upp äldre damer till Torshäll som ville se trädgården eftersom de 

som unga varit elever på trädgårdsskolan. Som vuxen har Maria kommit att intressera sig 

alltmer för Lillie Landgrens person och verksamhet. Hon fascineras av historien och vill gärna 

bidra till att den inte glöms bort.  

 

Att göra Torshäll till en publik plats är i sig att återknyta till historien, framhåller Maria. 

Torshäll skapades en gång för att ta emot människor från när och fjärran. Verandan och stora 

rummet i boningshuset är byggda för detta, likaså Lupinelund/Konserveringen.  Verandan och 

trädgården med sina många fina platser har perfekta förutsättningar att rymma ett 

trädgårdscafé. Trädgården passar dessutom för både aktiviteter och rekreation. Den 

återskapade trädgård Maria ser för sig ska passa såväl ortsbor och fritidsboende som turister. 

En stark ambition hos henne är att trädgården ska göras utpräglat barnvänlig. 

 

Att lyfta fram Lillie Landgren och hennes verksamhet ser Maria som centralt vid en satsning 

på trädgården, liksom att anknyta till trädgårdsskolans verksamhet genom att informera om 

och inspirera till trädgårdsodling. Lillie Landgren framhöll nyttan och glädjen i att odla 

köksväxter. Hon pekade också på blommornas betydelse för att göra en trädgård vacker och 

trivsam. Utifrån detta känns det naturligt att satsa på odling av köksväxter och blommor, 

tycker Maria. Hon hoppas till exempel att krasse, ett av jugendstilens favoritmotiv, ska växa i 

mängder på Torshäll framöver. Torshälls historia med Lillie Landgren och trädgårdsskolan 

skulle kunna lyftas fram i en utställning med foton och korta texter i tamburen. Artiklar 

skrivna av Lillie Landgren själv skulle finnas att låna med sig för läsning vid caféborden. 

 

Historien skulle också levandegöras genom att delar av trädgården återskapas. Att återställa 

ett antal rabatter är en ambition, liksom att återskapa en del av drivbänkarna. Maria skulle 

också gärna vilja bygga upp de två växthusen vid boningshuset respektive Lupinelund. 

Odlingen skulle främst syfta till att försörja caféet med tomater, gurka, sallad, basilika mm. 
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Maria skulle också vilja odla en del köksväxter, bl a rotfrukter. Hon tänker sig också odling 

av många olika sorters frukt och bär för caféets räkning. En rejäl hallonhäck är ett måste. 

Maria kan också gärna tänka sig att komplettera med mera ovanliga bär som inte tidigare 

funnits på Torshäll. En rad bikupor skulle kunna placeras i skogskanten ovanför Lupinelund, 

kanske i samarbete med någon lokal biodlare. Maria ställer sig tveksam till att återställa de 

hårdgjorda ytorna, gårdsplanen och gångarna, med grus/sand.  Då försvinner den mjuka 

känsla gräsgångarna ger, liksom möjligheten att gå där barfota. 

 

Traditionen med försäljning av plantor och grönsaker skulle kunna tas upp i liten skala igen. 

Plantor skulle kunna tas hem från trädgårdsprogrammet på naturbruksgymnasiet i Rättvik. 

Grönsaker som inte behövs i caféet kan säljas. Det vore också möjligt att sälja produkter från 

andra odlare. Maria kan även tänka sig att ta in andra lokala matvaror och konsthantverk med 

trädgårdsanknytning, som exempelvis krukor och spaljéer. 

 

Att låta olika teman prägla olika delar av trädgården vore en bra idé, tror Maria. Den plats 

som Lillie Landgren benämnde Verandalandet användes i Marias barndom som bollplan, 

något hon skulle vilja ta fasta på igen i strävan att skapa lekutrymme för barn. Verandalandets 

förlängning mot norr, där det bl a växer en del humle, skulle kunna bli en örtagård med 

humleberså. Ett problemområde är den torra lilla slänten mellan boningshusets västra gavel 

och Verandalandet. Vad kan fås att trivas där? Promenadstigar i nedre delen av trädgården 

samt upp till utsiktsplatsen på Tibbleberget skulle kunna få människor att upptäcka trädgården 

med omgivningar. En utmärkt vandringsled från Tibble via Torshäll till grannbyn Ullvi är en 

annan idé. 

 

Att ge kurser i ämnen med trädgårdsanknytning med utifrån kommande lärare vore ett sätt att 

återknyta till Torshäll som skola. Ett samarbete med trädgårdseleverna på naturbruks-

gymnasiet skulle kunna ge dessa möjlighet att öva design och anläggning i en publik miljö. 

Kanske skulle rabatter kunna skapas på det sättet? Marias syster Inga, som är konstnär, skulle 

gärna se att stora rummet i boningshuset öppnades för konstutställningar. Evenemang av olika 

slag, som till exempel en äppelfestival, skulle ge innehåll och locka folk till trädgården.  

 

Lillie Landgren underströk vikten av att låta barn komma i kontakt med trädgårdsodling.
103

 

Att göra trädgården välkomnande och rolig för barn är ett sätt att återknyta till detta. Maria 

pratar om att återskapa den fördämning med vattenhjul som i hennes barndom fanns i bäcken 

längs vägen upp mot skogen. Bollplan, en hinderbana i skogen och att hålla några barnvänliga 

getter ( ett djurslag som även Lillie Landgren höll) är andra idéer. 

 

Den verksamhet Maria tänker sig skulle sysselsätta tre personer under säsong, två i cafédelen 

och en i trädgården. Anläggningen av trädgården måste anpassas till att en person ska kunna 

sköta den. Praktiska saker, som exempelvis tillgång till parkeringar måste också lösas. Vad 
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gäller detta tänker sig Maria att den sluttande planen vid boningshusets östra gavel kan grävas 

ut för att totalt rymma tiotalet bilar. Också öster och sydost om Lupinelund finns utrymme för 

expansion.    

   

Sammantaget skulle Torshäll, som Maria ser det, kunna bli ett bra komplement till de två 

visningsträdgårdar från samma tid som sedan tidigare finns i Leksand, Munthes Hildasholm 

och Karlfeldts Sångs i Sjugare. Också dessa två trädgårdar skapades av kvinnor, den förra av 

Axel Munthes hustru Hilda Pennington och den senare av Sveriges första kvinnliga 

trädgårdsarkitekt Ester Claesson.
104

 Både Hildasholm och Sångs har till skillnad från Torshäll 

stark karaktär av prydnadsträdgårdar. Deras ägare använde gårdarna enbart som 

sommarbostäder och skötte trädgårdarna med hjälp av anställda. Torshäll är ett exempel på en 

nyttoinriktad trädgård där människor levde och arbetade året om.  

 

Diskussion kring tänkbara åtgärder 

Maria Hjohlman ser två saker som centrala vid en satsning på trädgården, dels att lyfta fram 

Torshälls intressanta historia, dels att i Lillie Landgrens anda informera om och inspirera till 

trädgårdsodling. Hon vill alltså använda historien både som referent till dåtid och som resurs i 

nutid. Hon betonar också att skötselnivån inte får vara för hög. Trädgården ska kunna skötas 

av en person under säsong.  

Att lyfta fram historien kan ske dels genom till exempel en utställning, dels genom en 

restaurering/rekonstruktion av själva trädgården. Även om trädgården på Torshäll bär spår av 

flera tider så är det Lillie Landgren och hennes medhjälpare som till övervägande del format 

den. Detta i kombination med den intressanta historien kring trädgårdsskolan och Lillie 

Landgrens person gör det närmast självklart att lyfta fram perioden 1904-1946.  Samtidigt 

finns det också en rad senare tillkomna inslag som man vid ett återskapande måste förhålla sig 

till.
105

 I Torshälls fall handlar inslagen efter 1946 dels om nytt växtmaterial, dels om 

förändringen mot stora ängs- och gräsytor samt fler och större träd.  

Restauering av Torshäll är möjlig vad gäller trädgårdens struktur och även till stora delar vad 

gäller växtmaterialet. Däremot är det svårt att få en exakt uppfattning om växternas placering 

eftersom inga ritningar finns bevarade. Ett återskapade kan knappast relatera till en enda 

given tidpunkt. Även om grundstrukturerna för Torshäll tidigt låg fast så fortsatte Lillie 

Landgren och hennes medhjälpare att utveckla trädgården. Exempelvis är det i dagsläget 

oklart när kantmurarna i området närmast kring boningshuset kom till, likaså när växthuset 

vid boningshusets västra gavel byggdes. (Detta borde man dock kunna ta reda på genom de 

dagböcker Lillie Landgren efterlämnat) En trädgård förändras också år från år genom att 

flerårig växtföljd ofta tillämpas vad gäller ettåriga grödor. De inslag i trädgården som 
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tillkommit efter Lillie Landgrens tid utgör också en del av trädgårdens historia. Dessa bör 

värderas utifrån vad de tillför det restaurerade trädgårdsrummet och sparas eller tas bort. 

 

Att återskapa hela trädgården på Torshäll framstår mot bakgrund av intervjun med Maria inte 

som rimligt. En mera realistisk ambition är att återskapa en mindre del av ytan. För en så 

tydlig effekt som möjligt bör åtgärderna enligt min uppfattning samlas på ett ställe. Utifrån 

Lillie Landgrens och det tidiga 1900-talets ideal att anlägga trädgården som en förlängning av 

bostadshuset ser jag det som lämpligt att satsa på området närmast huset. Med en ambition att 

lyfta fram historien bör restaurerande/rekonstruerande åtgärder bygga på en så solid historisk 

dokumentation som möjligt. Detta är förmodligen viktigt även vad gäller möjligheter att söka 

offentliga bidrag för delar av finansieringen. En varsam ny- eller omgestaltning kan också bli 

aktuell, till exempel om man väljer att plantera in fler arter av bärbuskar. Ett friare 

förhållningssätt, mera inriktat på att fånga en stämning eller känsla, kan i enlighet med 

Anderssons tankar tillämpas i trädgårdens yttre delar.
106

  

 

Utifrån Niléns och Ilminges tankar om vikten av att i första hand återskapa eller förtydliga 

trädgårdens grundläggande strukturer och rumslighet
107

 ser jag det som viktigt att återskapa 

delar av gångsystemet och att frilägga stenmurarna. Dessa strukturer ska sedan fyllas med 

innehåll. Jag ser det också som viktigt att värna om de delvis omslutna rum som olika delar av 

trädgården utgör, som Gårdsplanen, Bänkgården och Verandalandet. Upplevelsen av den 

restaurerade/rekonstruerade trädgården bör i enlighet med bevarade beskrivningar dels 

karakteriseras av frodig grönska i själva trädgården, dels av kontrasten mellan trädgården och 

omgivningarna. Ett stort värde ligger just i kontrasterna mellan trädgården och det omgivande 

landskapet. Genom att lyfta fram kontrasterna mellan natur och kultur, mörkt och ljust (den 

”vilda” skogen och det branta berget kontra den odlade trädgården), av slutet och öppet (det 

omfamnade trädgårdsrummet kontra den milsvida utsikten) kan dessa kontraster förstärkas. 

Återskapandet bör naturligtvis också utgå från den tänkta framtida verksamheten. Viktiga 

ledord hämtade ur intervjun med Maria Hjohlman är odling, växthus, drivbänkar, sittplatser, 

aktiviteter, barnvänligt.  
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4. Förslag till åtgärder  

 

Mot bakgrund av det som tidigare sagts utgår jag i mitt förslag till åtgärder för Torshäll från 

några huvudantaganden: 

 

▪ Kontrasten mellan trädgården och det omgivande landskapet (skogen, bergen och utblicken 

mot Österdalälven) bör förtydligas. 

 

▪ Återskapandet av trädgården koncentreras till ett mindre område närmast huset, medan ytor 

längre bort från huset kan få fortsätta vara förvildade. Kontrasten mellan den återskapade och 

den mer förvildade delen ska vara tydlig. 

 

▪ Återskapandet av området kring huset görs så historiskt korrekt som möjligt. Det är 

viktigare att förtydliga den grundläggande strukturen än att fylla alla ytor med innehåll. 

Åtgärder på de vildare ytorna kan genomföras med ett friare förhållningssätt. 

 

▪ Den återskapade trädgården ska upplevas som frodig och blommande. 

 

▪ Återskapandet ska ta hänsyn till den tänkta verksamheten. Tillgänglighet utgör en viktig 

aspekt av detta. 

 

▪ En låg skötselnivå eftersträvas i trädgården som helhet. 

 

Trädgården har delats in i tre huvudområden, samlade kring olika funktioner (fig 25):          

(1) Området omkring boningshuset, (2) Området kring Konserveringen/Lupinelund samt (3) 

Trädgårdens sluttande del. Området kring boningshuset har i sin tur delats in i fyra 

delområden, benämnda 1a, 1b o s v. En illustrationsplan visar föreslagna åtgärder i området 

kring boningshuset (fig 26). 
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Fig 25.  Delområden: Förslag till åtgärder i trädgården vid Torshäll.
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1.Området kring boningshuset 

 

1 a. Gårdsplanen, huvudgången, den korsande gången mellan Gråa ladan och flaggstången, 

stora perennrabatten samt planteringarna vid sidorna av huvudgången 

 

Beskrivning: Den breda, tidigare sandbelagda huvudgången mellan boningshuset och 

Konserveringen/Lupinelund är liksom gårdsplanen överväxt/igensådd med gräs. Genom att 

gräset hålls kortklippt på dessa ytor framträder de ändå relativt tydligt. Längs med västra 

sidan av huvudgången upp mot Lupinelund/Konserveringen finns en plantering med perenner, 

här kallad Lilla perennrabatten och en rad vinbärsbuskar. Öster om gången finns en rad med 

luktpioner. Norr om gårdsplanen ligger en större perennrabatt med långlivade arter som blå 

bolltistel, såpnejlika och gullris. Stora perennrabatten kantas på två sidor av låga stenmurar. 

 

Diskussion: Huvudgången utgör ett slags ”ryggrad” i hela anläggningen. Även den korsande 

gången mellan Gråa ladan och flaggstången har stor betydelse för förståelsen av den tidigare 

trädgården. Gårdsplanen hänger materialmässigt ihop med gångarna. Valet mellan att låta 

gångarna och gårdsplanen vara som de är eller återfå sitt tidigare utseende utgör ett 

grundläggande ställningstagande som får återverkningar för hela restaureringen. Med 

restaurerade hårdytor återskapas på ett tydligt sätt den grundläggande strukturen i den tidigare 

anläggningen. Hårdgjorda ytor ger trädgården ett striktare utseende med tydliga kontraster 

mellan gångar och odlingsytor och anknyter väl till Lillie Landgrens egen syn på trädgårdens 

funktion och ideala utformning. Bruket att låta gräset gå fram till huset har stark historisk 

förankring i Dalarna, varför detta också kan vara ett trädgårdshistoriskt tänkbart alternativ, 

med förbehållet att karaktären då blir en annan. Det skulle främja den mjuka känsla och 

möjligheten att gå barnfota kring huset som Maria Hjohlman värnar om. I alla händelser bör 

gårdsplanen och gångarna behandlas lika. Om de hårdgjorda ytorna återställs kan stenmjöl 

fungera bättre som ytskikt än fint grus eller sand som Lillie Landgren förespråkar.
108

 Stenmjöl 

har likartat utseende men ger större tillgänglighet och står efter packning bättre mot ogräs. 

 

Stora perennrabatten har en central placering helt i enligt med Lillie Landgrens tanke att 

placera ”blommor och skönhet” närmast huset. En god idé vore att lägga om denna rabatt i 

syfte att ytterligare lyfta fram den. En omläggning skulle kunna ge en mer varierad blomning i 

avseende på höjd, färg samt över säsongen, helt i enlighet med Lillie Landgrens intentioner.
109

 

Många av de ursprungliga växterna kan då användas på nytt. Detsamma gäller för Lilla 

perennrabatten som även den bör läggas om, delvis med befintligt växtmaterial. Eventuellt 

skulle vinbärsbuskarna kunna tas bort (för plantering på annan plats) för att på det sättet göra 

det möjligt att förlänga Lilla perennrabatten. Blomsterlisterna längs gången var karakteristiska 

för Torshäll (se exempelvis fig 21) och har en viktig uppgift att fylla när det gäller att skapa 

en känsla av överdådig blomning. Att välja perenner istället för annueller sparar på längre sikt 
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 Landgren 1916, s 21. Jfr ilminge 2002, s 206 ff. 

109
 Landgren 1916, s 98. 
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både tid och pengar. Pionraden har stark historisk förankring både på Torshäll och i andra 

trädgårdar från samma tid och skulle kunna lyftas fram ytterligare.   

 

Förslag: Grusgångarna och grusplanen framför huset återskapas med ytskikt av stenmjöl och 

kantavskiljare för att förhindra att gräset växer in i de hårdgjorda ytorna. Stenmurarna kring 

perennrabatten friläggs helt. Stora och Lilla perennrabatten läggs om. Vinbärsbuskarna tas 

bort för att ge plats för en förlängning av Lilla Perennrabatten och flyttas till Bänkgården. 

Vissa av de perenner som finns i rabatterna idag och som inte hör till de mest invasiva, 

exempelvis blå bolltistel och stjärnflocka, kompletteras med andra perenner för soligt läge 

som är historiskt belagda på platsen alternativt rekommenderade av Lillie Landgren i Vår 

trädgård. Rabatterna bör planeras för lång blomningstid. Jorden kring pionerna kan gärna 

friläggas. Den kan täckas med bark för att bättre stå mot ogräs. 

 

1 b Husets västra gavel med växthusfundamentet  

Beskrivning: Den västra gaveln domineras av verandan med det spaljerade päronträdet. 

Päronträdet är troligen ca 100 år, friskt och av en ovanlig sort. Vid verandan växer också 

vildvin, en klätterhortensia samt alpklematis.  Intill husväggen finns också betongfundamentet 

efter ett tidigare växthus. Inom fundamentet växer krikon (troligen tidigare ympat med 

aprikos), flera exemplar av rosen Flammentantz planterad av Kerstin Hjohlman samt några 

andra perenna växter, bl a höstaster. En bit ut från veranda/växthusväggen står några exemplar 

av turkisk gulros, Rosa foetida ’Persian yellow’ från Lillie Landgrens tid. 

 

Diskussion: Verandan med det gamla spaljerade päronträdet utgör ett karakteristiskt och 

betydelsebärande inslag i miljön. Päronrädet bör därför vårdas ömt och lyftas fram. Växthuset 

fanns på Lillie Landgrens tid och fundamentet utgör en lämplig grund för uppförande av ett 

nytt i det nya sammanhanget strategiskt placerat växthus.  Det motiveras av att växthuset vid 

Snickarboden/fäbodstugan inte finns kvar och av att växthuset vid Konserveringen/Lupine-

lund inte har samma starka koppling till Lillie Landgren. Raden med de turkiska gulrosorna är 

karakteristisk för Lillie Landgren – hon rekommenderar denna ros i Vår trädgård
110

, vilket 

gör det angeläget att bevara den.   

 

Förslag: Päronträdet vårdas väl med årlig beskärning och gödsling.
111

 Jordytan kring det kan 

med fördel hållas fri.
112

 Klätterhortensian, vildvinet och alpklematisen vårdas. Växthuset åter-

uppförs i tidstrogen stil (det bästa är förstås om något fotografi kan återfinnas och användas 

som förlaga). Krikonträdet och övriga växter tas bort för användning på annan plats. Kanske 

kan krikonträdet ympas med aprikos på nytt för att senare få sin placering i det nyuppförda 

växthuset? Växthuset används för odling av tomater, gurka med mera till trädgårdscaféet. 
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 Landgren 1916, s 105. 

111
 Pomolog Olle Ridelius rekommenderar en blandning av väl brunnen hästgödsel, stenmjöl, träaska och gärna 

även kalimagnesia. För bästa effekt påförs 2-3 skyfflar av blandningen i slutet av oktober (före första frost).  

112
 Se t ex Ilminge 2002.  
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Fig 26. Illustrationsplan över del av trädgården vid Torshäll efter en tänkt restaurering: (1) Ek (2) Lönn 
med sittplats under (3) Oxel (4) Doftschersmin (5) Buskrosor (6) Klätterrosor (7) Lekyta (8) Slänt med 
lågväxande buskar och perenna marktäckare (9) Turkisk gulros och senblommande klematis (10) 
Växthus (11) Klätterhortensia, spaljérat päronträd, vanligt vildvin (12) Vit bondsyrén, hjärtbergenia 
(13) Cafébord (14) Dunge med doftschersmin, kornell, hagtorn, vårblommande marktäckare samt 
komposter (15) Röda och gröna krusbär (16) Vita vinbär(17) Drivbänkar med och utan fönster(18) 
Aronia (19) Luktpioner (20) Flaggstång (21) Vresrosor (22) Sittplats (lång bänk med kvadratiskt bord). 
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Raden med turkisk gulros förlängs, helst genom användning av befintligt växtmaterial, för att 

förstärka linjen parallellt med husväggen och trädgårdens huvudgång. Turkisk gulros kan bli 

kal nedtill varför det kan passa att plantera lågväxande perenner eller senblommande klematis 

kring rosorna.  

  

1 c. Verandalandet med slänter 

Beskrivning: Vid verandans nordvästra hörn leder en stensatt trappa ned mot en terrasserad 

yta där det tidigare funnits odlingar. Mitt för husgaveln finns en annan, nu nästan överväxt 

trappa i slänten ned mot samma yta, samt nedanför slänten en helt överväxt stensatt gång. 

Lillie Landgrens dagbok benämns den odling som fanns på platsen för Verandalandet. Ytan 

har senare använts som bollplan för barnen Hjohlman. Ytan som i dag är gräsbevuxen 

avgränsas i norr av en ek, en lönn, en doftschersmin och en oxel samt några humlestörar. I 

slänten upp mot huset växer nedanför de turkiska gulrosorna bl a berberis från Lillie 

Landgrens tid samt rosenkvitten och en paradisbuske planterade av Kerstin Hjohlman. I övrigt 

ramas ytan delvis in av häckväxter planterade av familjen Hjohlman: ölandstok, häckoxbär 

och norsk brudspirea Mot väster bär en 70 cm, delvis nedrasad mur upp terrassen. Skadan har 

gjort att terrassen inte längre är helt plan. I nordväst leder en klippt gångstig vidare en bit ned 

i sluttningen.  

 

Diskussion: Verandalandet är strategiskt placerat nära boningshuset. Terrasseringen gör 

platsen till en tydlig del av trädgården, varför det är viktigt att frilägga och återställa murar 

och trappor. Platsen känns ombonad samtidigt som viss gallring bland träd och buskar längre 

ned i sluttningen skulle ge fin utblick. De häckar som ramar in platsen består av växter som 

var typiska på 1970-talet då de planterades: ölandstok, häckberberis och brudspirea. Detta 

strider mot grundidén att låta området närmast huset i första hand berätta om Lillie Landgrens 

tid. Eventuellt skulle en eller flera av dessa häckar kunna ersättas med andra buskar, mera 

typiska för 1900-talets första decennier. Rosor kan vara ett alternativ. Rester av okulerade 

rosor finns på platsen. Bärbuskar är ett annat alternativ. Lilly Landgren förespråkade själv 

bär- och nyponbuskar när det gällde att inrama trädgårdar/odlingar med häckar.
113

  

 

Växtligheten i slänten upp mot boningshuset bör hållas relativt låg för att inte skymma, 

verandan, det spaljerade päronträdet samt det nyuppförda växthuset. Ett eventuellt café skulle 

kunna utnyttja denna plats i kombination med gårdsplanen och verandan för sittplatser. Den 

skulle också kunna fungera som plats för lek. Möjligheterna till odling är goda med fint 

mikroklimat i sydvästsluttningen, varför detta också är en möjlighet. Den norra delen av ytan 

har andra kvaliteter med några stora lövträd som ger parkkänsla. Här skulle undervegetationen 

kunna tas bort för att genom detta lyfta fram träden.   

 

Förslag: Terrasseringen förbättras genom att de nedrasade murpartierna återuppbyggs. 

Övriga stensättningar friläggs. Verandalandets karaktär av skyddat rum med möjligheter till 

utblick förstärks.  Ölandstok, häckoxbär och brudspirea tas bort. Mot sluttningen planteras 
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klätterrosor som får klättra på de rosbågar som finns kvar sedan Lillie Landgrens tid.   Stigen 

ned mot sluttningen förstärks. Slänten upp mot huset planteras med fler lågväxande buskar, 

om möjligt bärbuskar, samt torktåliga marktäckare. Slänten upp mot Lilla perennrabatten 

planteras med perenner. Gräsmattan behålls så att platsen kan utvecklas som sittyta och/eller 

för lek. Åt norr tas undervegetationen bort. Lågväxande skuggtåliga perenner planteras in.   

 

1 d Bänkgården med flaggstången och Gråa ladan 

Beskrivning: Den tidigare bänkgården med förlängning öster om perennrabatten utgör en på 

flera sidor genom planteringar väl avgränsad yta. I söder avgränsas den av perennrabatten, i 

väster av en rad pioner, i norr av en rad vresrosor. Pioner och rosor möts vid flaggstången. I 

öster avgränsas ytan av en rad vinbärsbuskar och ett buskage med bl a syrén, hagtorn och 

kornell. På den inramade ytan växer några spridda buskar: två ginnalalönnar, en äppelros samt 

en ädelsyrén, alla planterade av familjen Hjohlman. 

  

Diskussion: Den tidigare bänkgården utgör en i stort sett tom yta vilket ger möjligheter att 

återskapa alla eller en del av de tidigare drivbänkarna, något Maria Hjohlman gärna skulle 

vilja göra. Detta utgör som jag ser det den självklara ytan för odling av sommarblommor och 

grönsaker i den återskapade delen av trädgården. Bänkodling var något som Lillie Landgren 

använde sig mycket av.
114

 Denna metod gynnar växtkraften samtidigt som det är relativt lätt 

att hålla ogräset i schack. Bänkar kan användas både som varm- och kallbänkar, och med eller 

utan fönster. En annan möjlighet vore att kanta alla eller vissa odlingsland med träkanter, 

vilket blir billigare samtidigt som det ger samma odlingsfördelar och strikta utseende. 

Bänkarna kan användas för odling av köksväxter, örter och blommor i Lillie Landgrens anda. 

Här finns stort utrymme för experimenterande. T ex skulle krasse och luktärter kunna frodas 

här. Några av bänkarna skulle kunna användas för perenna växter som sparris, rabarber, 

pepparrot etc, övriga ingå i en flerårig växtföljd.
115

 För att få in fler bärbuskar i trädgården 

skulle bänkgården kunna avgränsas tydligare i öster med hjälp av fler krusbärs- och 

vinbärsbuskar. Buskaget i närheten av Gråa ladan skulle kunna gallras försiktigt och kanske 

även stammas upp något. Där bör också några komposter kunna inrymmas för produktion av 

det Lillie Landgren och Märta Philip karakteriserade som ”trädgårdens guld”.
116

 Marken i 

buskaget kan planteras med marktäckare (ev vårblommande) och lökväxter. Flaggstången 

med sin fredsduva utgör ett landmärke av stort symbolvärde varför den bör skötas väl. 

 

Förslag: Bänkgårdens gränser mot övriga ytor förstärks främst genom plantering av fler 

bärbuskar, till exempel aronia. Ytan frigörs genom att de buskar som växer mitt på den tas 

bort. Den fylls sedan med drivbänkar/land med träkanter. I drivbänkarna odlas fleråriga och 

ettåriga köksväxter, kryddväxter samt sommarblommor. Äldre sorter, gärna med 
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 Landgren 1916, s 29 ff, se även dagboken för 1908-1909. Att bänkgårdar var vanliga framgår även i 

Israelsson 1996, s 46 ff. 
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lokal/regional anknytning, prioriteras. Här kan Lillie Landgrens egna förslag ge vägledning 

(bilaga 1). Detta trädgårdsrum bör präglas av frodig grönska och experimentlusta. 

 

  

2. Området kring Konserveringen/Lupinelund 

Beskrivning: På området kring Konserveringen/Lupinelund fanns på Lillie Landgrens tid 

odlingsland, fruktträdgård samt en trädskola för uppdragande av fruktträd och bärbuskar.  

Området är i dag förvildat.  Gräset slås en gång per år.  Huvudgången upp mot huset är 

fortfarande tydlig genom att gräset hålls klippt. En rad äldre fruktträd finns kvar längs 

gångens båda sidor. Övriga gångar som tidigare funnits är inte skönjbara. Vid husväggen 

finns fundament av ett tidigare växthus. 

 

Diskussion: Området kring Lupinelund bör, för att hålla skötselnivån på en rimlig nivå, få 

fortsätta att vara förvildat. Denna behandling ger området ett värde som referensyta: 

trädgården ger här en bild av och känsla för tidens gång, i kontrast till den återskapade delen. 

Det innebär inte att ängsfloran på området inte kan utvecklas. Det är viktigt för trädgårdens 

karaktär att ytan för de tidigare grönsaksodlingarna till största delen hålls öppen. 

Huvudgången utgör trädgårdens mittaxel. Den bör även i denna del av trädgården göras så 

tydlig som möjlig även om den inte återskapas som hårdgjord yta. Fruktträden vid gångens 

sidor är rester av en äldre fruktträdgård (på fotot från före 1910 syns små nyplanterade träd 

längs gångens östra sida, se fig 20). Lillie Landgren betonade i många sammanhang nyttan 

med en fruktträdgård och diskuterade lämpliga sorter.
117

 Raderna av fruktträd skulle kunna 

kompletteras med nya (helst lite större) fruktträd där sådana fattas för att förstärka mittlinjen. 

Frukten kan tas om hand för senare användning i trädgårdscaféet. Hallon har tidigare odlats i 

området, vilket skulle kunna tas upp igen. Hallonhäckar placeras lämpligen i områdets 

sydöstra hörn, nära Båthuset. De bör gå parallellt med huvudgången.   

 

Förslag: Ängsfloran berikas med insådd av lämplig ängsfröblandning/plantering av 

pluggplant i utspridda ”öar”. Ängen sköts som en sådan, dvs slås med skärande redskap en 

gång per år i slutet av juli varefter gräset får ligga kvar tills gräs och blommor fröat av sig. 

Sedan tas gräset bort. Huvudgången hålls kortklippt. Fruktträden kompletteras med nya träd 

som planteras i linje med de gamla. Jorden kring fruktträden hålls gärna bar.
118

 Med 

kantavskiljare blir det lättare att hålla gräs och bar jord åtskilda. Jorden kan täckas med bark. 

En hallonhäck kan ges en undanskymd placering i det hörn av området som vetter mot 

båthuset.    

 

3. Den nedre sluttande delen av tomten 

Beskrivning: Den nedre sluttande delen av tomten, alltså hela ytan väster om Verandalandet 

och huvudgången, utgör en stor del av trädgårdens yta. Området rymmer i dag många olika 
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slags lövträd, buskar samt en del äldre fruktträd. De flesta fruktträden i den här delen av 

trädgården är mycket dåliga. Den storslagna utsikten mot Österdalälven och Leksandsbygden 

skyms i dag av de många träden. Marken täcks av gräs som inte slagits de senaste åren. I den 

norra den finns ett större område täckt av taigaörnbräken Pteridium Aquilinum.   

 

Diskussion: Skötseln av denna yta är eftersatt vilket förklaras av att den är stor och brant 

därmed mycket arbetskrävande. Samtidigt har denna del av trädgården tydliga kvaliteter vilka 

förtjänar att lyftas fram. Den lite vilda och hemlighetsfulla karaktären är en sådan, utsikten en 

annan, artrikedomen vad gäller träd och buskar en tredje. Lillie Landgren och Märta Philip 

ger i en tidigare citerad passus ur Anläggningen av vår trädgård en tydlig fingervisning om 

hur området skulle kunna hanteras, d v s som hagmark/ängsmark med kulturinslag. En sådan 

yta kan, enligt Landgren & Philip fungera både som en anspråkslös park och som barnens 

käraste lekplats. De förespråkar inplantering av bland annat surkörsbär, lökväxter, perenner 

och ettåringar som vallmo och sömntuta.
 119

    

 

Förslag: En ängsflora avpassad antingen för bete (som tillför jorden näring) eller för slåtter 

(magrare mark) sås in på valda delar av ytan. I enlighet med det hägnas ytan antingen in eller 

slås med skärande redskap en gång per år. I det senare fallet tas gräset bort sedan det fått fröa 

av sig. En möjlighet kan vara att hägna in den norra delen för bete och slå den södra delen för 

att göra den mer parkliknande. Det växande beståndet av taigaörnbräken i norra delen av 

området bör förmodligen bekämpas, helst mekaniskt, då denna växt tenderar att ta över en allt 

större yta och sägs vara cancerogen (sporerna).
120

  En gallring görs bland träden för att 

åtminstone delvis återskapa utsikten. Denna åtgärd kräver en egen målsättningsdiskussion 

samt en genomgång av de befintliga trädens status. Fruktträden sparas om möjligt. En 

genomgång av fruktträden görs för att slå fast nödvändiga/lämpliga åtgärder för de enskilda 

träden vad gäller beskärning eller om de pga sjukdom bör tas bort. Döda fruktträd kan få stå 

kvar som stöd för till exempel klätterrosor eller klematis. Lökväxter, och stånd med fleråriga 

växter planteras in på olika platser. Här kan växter från andra delar av trädgården som flyttas 

eller delas komma till användning. Om ettåriga blommor som vallmo och sömntuta ska kunna 

växa här krävs att de får en särskild växtplats där annan växtlighet hålls undan, annars 

kommer de att trängas ut.  På ett soligt ställe planteras en körsbärslund. Området görs 

tillgängligt genom promenadslingor i form av kortklippta stråk samt någon form av 

information om de olika träden, kanske genom en karta. Kanske finns något större träd som 

kan bära en gunga med långa rep. Kanske kan denna del av trädgården också rymma en koja? 

Det skulle kunna bidra till att göra sluttningen till vad Lillie Landgren ville se som barnens 

käraste lekplats, helt i enlighet med Maria Hjohlmans intentioner om Torshäll som en plats 

där inte minst barn och deras föräldrar ska känna sig välkomna. 

 

* 
                                                           
119

 Landgren & Philip 1914, s 22. 

120
 http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/pteri/pteraqu.html 
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Tack 

 

Det har varit en stor glädje att under arbetet ha fått vistas på och lära känna Torshäll. Jag vill tacka 

Kerstin Hjohlman och Maria Hjolman som öppnat sitt hem och sin trädgård för mig och dessutom på 

många olika sätt bidragit till arbetets innehåll. Ett stort tack går också till Boel Tengnér, Bruno Pedoux 

och Olle Ridelius som utifrån sina respektive specialområden delat med sig av både sakkunskap och 

goda idéer. Slutligen vill jag tacka min handledare Mirjam Åkerblom – din kritiska blick och de 

inspirerande samtal vi fört har gjort det roligt att arbeta vidare. 

Min förhoppning är nu att examensarbetet på ett eller annat sätt kan bidra till att Torshäll går en ny vår 

till mötes. Det är den här vackra, innehållsrika och unika platsen värd!  

 

  

 

     ”Drick ur den hälsokälla trädgården är, drick ur den själv och bjud andra att dricka, till 

fromma för dig själv, för ditt hem, för din ekonomi, till allas lycka och fromma för nutid och 

framtid!” 

Lillie Landgren i artikeln ”Trädgården – vår visthusbod sommar 

och vinter”, publicerad i Lantbrukstidskrift för Dalarne 1925. Foto 

av Lillie Landgrens stensatta källa i skogen ovanför Torshäll. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Sorter rekommenderade av Lillie Landgren i Vår trädgård 1916.  

De vetenskapliga och svenska namn som anges är tagna direkt ur denna bok. 

  

Köksväxter 

Vitkål Västernorrlands, Sävstaholm, Ruhm von 

Enkhuizen, Amager, låg Amager  

Spets- eller sockertoppskål  

Savoykål Eisenkopf 

Rödkål Zenith 

Brysselkål (rosenkål) Aigburth 

Blomkål Erfurter dvärg (tidig), Stor dansk (medeltidig), 

Frankfurter jätte (sen) 

Bladkål (vinterkål, kruskål, 

grön- och blåkål) 

 

Kålrabbi Wiener blå, Wiener vita 

Kålrot Svensk gul, Krasnoje Selskoje 

Spenat Vanlig rundfröig, Viroflay, Victoria 

Huvudsallat Steinkopf, Asiatisk 

Bindsallat Romaine blonde, Pariser 

Schalottenlök Leksandslök 

Rödlök Rödlök, Holländsk röd och gul, Magnum bonum, 

Zittauer 

Syltlök Nocera, Drottning 

Purjolök Sommarpurjo, Bangholms, Vinterpurjo 

Egyptisk luftlök  

Selleri Rot- och blekselleri 

Persilja Bladpersilja (krusbladig- och slätbladig), rotpersilja 

Dill  

Gurka Holländsk druvgurks, Pariser, Rysk 

Pumpa ”Finast och bäst är märgpumpan” 

Tomat Dansk export, Kung Humbert (plommonlika frukter 

för inläggning). 

Morot Pariser karott, Nantes, St. Valerie, Vit genomskinlig  

Rödbetor Plattrund egyptisk 

Mangold (bladbeta) Grön Lyoner, Ljus Lyoner, Silverstjälkig 

Palsternacka Vanlig, Student 

Skorzonera (svartrot) Vanlig, Rysk 

Havrerot (jo, hon skriver så)  

Sockerrot  

Jordärtskocka Suttons vita 

Rova Majrova, Teltower, Petrovsky 

Potatis Early rose, vanlig, Capella, Express mf l m fl 

Rädisa Rosenröd med vit rotspets, Non plus ultra, Istapp 

Rättika Sommar svart, Sommar vit, Dresdener gul, Vinter 

svart, Pariser 

Spritärter Höga: Stens (stor fin, bör odlas), Fairbeards non 

pareil, Folger (båda till inläggning, Carters Telefon 



62 

 

(utmärkt till släpärta) Låga: American wonder, 

William Hurst, Witham wonder 

Sockerärter Höga: Smör 

Låga: Kryp, Svensk halvstammiga 

Linser  

Sparrisärter  

Bondbönor Windsor, Vanlig, Mazagan 

Krypbönor Vaxbönor: Vax Flageolot, Vax smördrottningen 

Gröna: Flageolet, Haricot vert, Svärds allra tidigaste 

Störbönor Grön: Juli 

Gul: Vaxdrottningen 

Rabarber Victoria, Albert 

Pepparrot  

Sparris  

 

Ettåriga blommor 

Cheiranthus annuus Lövkoja Flera sorter 

Aster chinensis Aster Var. Strålastrar, 

Strutsfjädersastrar, 

Hohenzollern, 

Chrysanthemumastrar 

Viola tricolor Pensé Trimardeauvarieteterna:  

Mohrenkönig (svart), Fûrst 

Bismarck (gulbrun och purpur), 

Kaiser Wilhelm (blåviolett), 

Lord Beaconsfield (violett med 

vitt, ”en av de vackraste”) 

Phlox Flox  

Anthirrhinum Lejongap  

Scabiosa Änkevädd  

Dianthus chinensis Kinesisk nejlika  

Verbena Verbena  

Chrysanthemum Krage, olika slag  

Solros Helianthus annuus  

 Helianthus annuus primrose Vackrare och ledigare än 

Helianthus annuus 

 ’Stella’ Vackrare och ledigare än 

Helianthus annuus , mindre, 

rikblommande 

Papaver Vallmo I främsta rummet bland 

direktsådd blommor 

Papaver Rhoeas Shirley   

Papaver glaucum   

Papaver laevigatum   
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Papaver somniferum   

Lathyrus Luktärter Kan nästan tävla med vallmo 

Krasse Tropaeolum Kan nästan tävla med vallmo 

Eschscholtzia vallmosläkting  

Calendula ringblommor  

Lupinus Lupiner  

Centaurea Blåklint  

Nemophila insignis Prins Gustavs öga  

Reseda   

Cynoglossum Ögonblomma  

Godetia rosamunde Godetia  

Coreopsis, Calleopsis Skönhetsöga  

 

Vårblommande lökväxter 

Hyacinter  

Tulpaner  

Narcisser  

Crocus  

Scilla  

Chonodoxa  

Snödroppar  

 

 

Fleråriga blommor 

Lilium Liljor, bla brandlilja, tigerlilja, 

krollilja 

Helgonliljan vit ståtlig kanske 

den vackraste av alla 

frilandsliljorna 

 

Hemerocallis Daglilja  

Fritillaria imperialis Kejsarkrona  

Fritillaria meleagris Kungskrona (kungsängslilja)  

Aquilegia vulgaris Akvileja  

Aquilegia canadensis Gul o röd  

Aquilegia chrysanta gullgul  

Dielytra,dicentra Blomsterlyra (löjtnantshjärta)  

Trollius Bullerblomster  

Dahlia Dahlia, t ex kaktusdahlior, 

enkla dahlior 

 

Dictamnus Diptam  

Phlox Flox (höstsyrén)  

Digitalis Fingerhatt  

Myosotis Förgätmigej  
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Solidago Gullris  

Pyrethrum, Chrysanthemum 

roseum 

Rosenkrage, rosenbertram  

Hesperis Nattviol, violett-röd, vit  

Dianthus caryophyllus Trädgårdsnejlika  

Dianthus plumarius Fjädernejlika  

Paeonia Pion  

Delphinium elatum Riddarsporre, 130-180 cm, 

indigoblå blommor  

 

Delphinium hybridum Riddarsporre, 60-90 cm hög, 

vitt, violett, blått, dubbla och 

enkla former 

 

Delphinium formosum Riddarsporre, 40-90 cm hög, 

högblå blommor 

 

Anemone Sippa: blåsippa, vitsippa, 

backsippa 

 

Anemone japonica ’Honorine 

Jobert’ 

Trädgårdssippa med vitröda 

blommor 

 

Aconitum napellus Stormhatt, 80-100 cm  

Iris pseudacorus Svärdslilja, vild gulblommande  

Iris anglica Blå, vita, gula blommor  

Iris hispanica Blå, vita, gula blommor  

Iris florentina Vita välluktande blommor  

Iris germanica Blått, violett, gult, vitt  

Echinops Bolltistel  

Eryngium Ädeltistel  

Bellis Tusensköna  

Papaver Vallmo  

Papaver orientale/bracteatum Eldvallmo  

Papaver nudicaule Sibirisk vallmo  

Saxifraga Bräcka  

Gypsophila paniculata Fänting  

Lychnis Lupin, lysa  

Malva Malva  

Potentilla Mura  

Verbascum Kungsljus  

Helleborus Julros  

Sempervivum Taklök  

Bocconia   

Campanula medium Mariaklocka (2-årig)  

Althaea Stockros (2-årig)  
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Klätterväxter 

 

Bryonia Hundrova  

Humulus lupulus Humle  

Clematis Skogsreva, sippranka  

Clematis jackmanni  ”Knappast härdig här” 

Clematis viticella Italiensk sippranka  

Atragene Alpranka  

Ampelopsis Vildvin, jungfruvin  

Lonicera caprifolium Äkta kaprifol  

Lonicera periclymenum Svensk kaprifol  

 

Rosor 

 Persian yellow, gul  

 Maidensblush, skär  

 M:me Plantier, vit  

Rosa rugosa   

 Conrad Ferd  

   

Ädla rosor Frau Karl Druschki, vit  

 Kaiserin Aug. Victoria, vit  

 Fischer & Holmes, röd  

 Belle Siebrecht, röd  

 Ulrich Brunner, röd  

 Horace Vernet, mörkröd  

 La France, skär  

 Caroline Testout, skär  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide använd vid telefonintervju med Maria Hjohlman 2011-11-04 

 

Motiv och drivkrafter  

Varför vill du starta en verksamhet på Torshäll? (motiv, drivkrafter)  

Vad ska verksamheten syfta till? 

 

Idéer kring en tänkt verksamhet 

Hur skulle verksamheten kunna se ut? Vilka delar/idéer (t ex café,försäljning, kurser, 

guidning, barnverksamhet)? 

Hur kan man använda trädgårdens historia? Den historia som är kopplad till Lillie Landgren 

och trädgårdsskolan? Familjen Hjohlmans bidrag till trädgården? 

Organisationsform? 

Tänkbara samarbetspartners? 

Behov av stöd  

 

Trädgården 

Vad tycker du om i trädgården i dag? Vilka kvaliteter är viktiga att vara rädd om? 

Vad tycker du mindre om? Vad skulle du vilja att förändra? 

Vilket intryck vill du att trädgården ska ge de tänkta besökarna? 

Trädgårdens olika delar – idéer om utformning? 

 

Ev odling 

Skulle du/ni kunna tänka er att odla något och i såfall vad? I vilket syfte 

(visningsträdgård,försäljning etc) och i vilken omfattning? 

Behov av odlingsytor, drivbänkar, växthus…? 

 

Skötsel 

Vad är en rimlig skötselnivå i framtiden? 

Hur mycket tid/pengar får skötseln ta? 

Vad tycker du/ni om att arbeta med i trädgården och vad skulle du helst vilja att andra gjorde?  

 


